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Когато говорим за Дамма, трябва да разберем, че нашите мнения са едно, а Даммата съвсем 

друго нещо. 

 

А относно практиката, започнете, като установите каква издръжливост имате и после 

съзерцавайте. Съзерцавайте заниманията си, приливите и отливите си. Съзерцавайте какво се 

готвите да правите. Каквото и да се надигне, Будата ни кара да познаваме всичко наоколо. От 

която и посока да идват нещата, той ни кара да опознаем всичко наоколо. Ако знаем всичко 

около себе си, каквото и да ни дойде отсам, ще го видим. Каквото и да ни дойде оттам, ще го 

видим. Правилното ще го познаем. И неправилното ще го познаем. Щастието ще познаем. 

Радостта ще познаем. Ще знаем всичко наоколо. Но умовете ни, когато съзерцават, не са 

навсякъде. Знаем само тази страна, но оставяме другата широко отворена. Това е като да 

сложим ограда на поле или къща, но не от край до край. Ако я сложим само от тази страна, 

крадците ще дойдат от другата, от онази, където не минава оградата. Защо така? Не сме 

затворили портата. Оградата ни още не е добра. Нормално е всички да дойдат при този отвор. И 

ние отново съзерцаваме, добавяме още ограда, затваряме повече. Вдигането на ограда означава 

установяване на внимание (осъзнатост) и непрекъсната будност. Ако го направим, Даммата 

никъде другаде няма да иде. Ще дойде право тук. Добра и лоша, Даммата, която трябва да 

видим и познаем, ще се надигне точно тук. А това, което не ни трябва да знаем, на този етап го 

пускаме да си иде. Не си губим времето с гредите, които още нямаме сили да вдигнем. 

Почакайте да се сдобием с трактор, преди да се опитваме да ги вдигнем. Засега се 

съсредоточете върху нещата, които можете да вдигнете. Задръжте се на тях, използвайки 

издръжливостта си, малко по малко. 

 

Ако неотклонно се придържате към това, щастливите настроения и тъжните такива, желаните и 

нежеланите, ще влязат направо в заграденото. Тогава ще ги наблюдавате. 

 

Вашите настроения и грижи са едно, а умът съвсем друго. Те са две съвсем различни неща. 

Обикновено, като ни връхлети настроение, от онези, които харесваме, ние се втурваме след 

него. Ако е от тези, които не харесваме, му обръщаме гръб. Като стане така, ние не виждаме 

ума си. Само тичаме след настроенията си. Настроението си е настроение, умът си е ум. Трябва 

да ги разделите, за да видите какво е умът и какво настроението. 

 

Както когато седим неподвижно: Изпитваме лекота. Но ако някой дойде и ни обиди, ние 

хукваме след настроението. Оставили сме мястото си. Умът, който бива заблуден от 

настроението, хуква по него. Ние ставаме хора на настроенията си, хора в услуга на поривите 

си. 

Трябва да разберете, че всичките ви настроения са лъжи. В тях няма нищо истинско. Те са 

далече от ученията на Будата. И всичко, което правят, е да ни лъжат за всичко, от каквото и да е 

естество. Будата ни учел да медитираме, за да видим тяхната истина — истината за света. 

Светът е нашите настроения, нашите заетости. Нашите заетости са светът. Ако не сме 



запознати с Даммата, не сме запознати с ума, не сме запознати със заетостите си, ние се 

вкопчваме в ума и неговите заетости и ги смесваме. „Ох! Умът ми не изпитва лекота.” Сякаш 

имате много умове и всичките се вълнуват. Всъщност случаят не е такъв. Вие нямате много 

умове. Имате много настроения и заетости. Ние не сме запознати със собствения си ум и затова 

тичаме след това, което ни занимава. Ако седите и медитирате така, нещата просто ще 

препускат нататък. 

Будата ни учел да гледаме нещата точно там, където се надигат. Надигнат ли се, те не остават. 

Те се разпускат, отминават. Разпускат се и се надигат. Надигнат ли се, после отминават, 

разпускат се – но ние не искаме да е така. Когато умът е тих, ние искаме да остане тих. Не 

искаме да се вълнува. Искаме да ни е леко. Нашите мнения са в разрез с истината. Будата ни 

учел първо да огледаме нещата от всички страни. Само тогава умът ще е действително тих и 

неподвижен. Докато не знаем тези неща, докато не разберем настроенията си, ще бъдем хора на 

настроението. Ние си приписваме настроенията си. Това се превръща в инат и горделивост. 

Когато видим това да се случва, Будата ни казва да насочим вниманието си в рефлексия именно 

натам: „Този вид мислене е мислене, този вид знаене е знаене, когато нещата са такива, са 

такива.” Казвайте си, че тези неща просто следват собствената си природа. Такива са 

настроенията. Такъв е умът. Когато нещата стоят така, какво можете да направите, за да ви е 

леко? Съзерцавайте именно това. 

 

Ние не искаме нещата да са такива, това е причината за нашето неразположение. Където и да 

бягате от тези неща, те си остават такива. Затова трябва да разберем, че явленията са такива, 

каквито са, и толкова. Това е истината. Казано простичко, това е Будата, но ние не го виждаме 

там. Мислим си за девадатта (сияйни същества, ангели), но не и за Будата. Преходността на 

Даммата — преходност, страдание и не-аз: В тези неща няма нищо лошо. Те са си просто 

такива. Прикачаме им твърде много етикети и намерения. Когато видите този процес, това е 

нещо хубаво. 

 

Казано с прости думи: Да предположим, че когато днес сядате в концентрация, умът е 

неподвижен. Вие си мислите: „М-м-м… Колко хубаво!” Седите си и изпитвате лекота. Това се 

запазва два-три дни. „М-м-м… Много ми харесва така.” И тогава, на другия ден, когато сядате 

да медитирате, сякаш сте седнали на мравуняк на червени мравки. Не можете да останете на 

едно място. Разстроени сте. И се питате: „Защо не е като предишния ден? Защо тогава ми беше 

така удобно?” Не можете да спрете да мислите за предишния ден. Искате да е като тогава. И 

именно тук се заблуждавате. 

 

Заетостите на ума се променят. Те не са постоянни или сигурни; не са стабилни. Те просто 

следват своята природа. Будата ни учел да разглеждаме, че така стоят нещата. Всичко, което се 

надига, е завръщащо се старо. И в това няма нищо, но ние си слагаме етикети и създаваме 

правила за нещата: „Това го харесвам. Това не.” Каквото ни харесва, ни прави щастливи — 

щастливи заради делюзията: щастливи заради заблудата, а не щастливи, защото е правилно. 

Когато умът е тих, Будата ни казва да не се интоксикираме от това. Когато се разсее, той ни 

казва да не се интоксикираме и от това. Нещата се случват по всевъзможни начини. Има 

събиране, изваждане, множене и делене. Така можем да пресмятаме числата, но ние искаме да 

има само множене, за да имаме по много от всичко. Искаме да се разминем със събирането, 

изваждането и деленето — но тогава сметките ни ще са глупави. Ако имахме само умножение, 

щяхме ли да имаме къде да поберем всичко?Ако разсъждаваме така, ще си стоим в смут. Будата 

казвал, че такъв вид мислене няма проникновение. 

 

Неподвижността на ума — покоят — идва, когато сме далече от заниманията на ума. Ако не 

чувате за нищо, умът уляга и е неподвижен. За постигането на такава неподвижност, трябва да 

идете в уединение, на място, което е тихо и неподвижно. Ако можете да избягате от заетостите 

си, да не виждате това, да не знаете за онова, умът може да се успокои. Но това е като болест, 



болест като рака. Има подуване, но още не боли.Още не ни измъчва, още не боли и привидно 

сме добре — сякаш няма замърсявания на ума. 

 

Такъв е умът в такива моменти. Докато стои там, е тих. Но когато излезе, види гледки и чуе 

звуци, това е краят. Вече не му е леко. Как можете да карате така, сами, без да виждате гледки, 

чувате звуци, миришете аромати, опитвате вкусове и докосвате? Къде може да идете? Никъде 

по света няма такова място. 

 

Будата искал да виждаме гледки, да чуваме, да миришем, да опитваме и докосваме: горещо, 

студено, твърдо, меко. Той искал да сме запознати с всичко. Не искал да бягаме и да се крием. 

Искал да гледаме и като гледаме, да разбираме: О… Така стоят нещата.” Той казвал да 

култивираме разграничаване. 

 

Как се култивира разграничаване? Будата казвал, че не е трудно — ако сме постоянни. Когато 

се надигне разсейване:”О, това не е сигурно. Нетрайно е.” Когато умът е неподвижен, не 

казвайте: „О, така е много хубаво и неподвижно.” Това също не е сигурно. Ако не ми вярвате, 

опитайте. 

 

Да предположим, че обичате някоя храна и казвате: „Човече, тази храна наистина ми харесва!” 

Опитайте се да я ядете всеки ден. Колко месеца ще изкарате? Няма да мине много време и ще 

кажете: „Стига. Писна ми вече.” Разбирате ли? „Писна ми от тази храна.” Писнало ви е от това, 

което харесвате. 

 

Ние зависим от промяната, за да живеем, така че просто се запознайте с факта, че всичко е 

нетрайно. Удоволствието не е сигурно, болката не е сигурна, щастието не е сигурно, 

спокойствието не е сигурно, разсейването не е сигурно. Каквото и да е, нищо не е сигурно. 

Каквото и да се надигне, му кажете: „Не се опитвай да ме заблудиш. Ти не си сигурно.” Така 

всичко губи стойността си. Ако можете да мислите така, е много добре. Нещата, които не 

харесвате, всички те не са сигурни. Всичко, което дойде, не е сигурно. Сякаш се опитват да ви 

продават разни неща, но всичко е с една цена: Не е сигурно — не е сигурно от който и да е 

ъгъл. С други думи, е непостоянно. Непрекъснато се движи напред – назад. 

 

Казано простичко, това е Будата. Непостоянството означава, че нищо не е сигурно. Това е 

истината. А защо ние не виждаме истината? Защото не сме се взрели да я видим ясно. „Който 

вижда Даммата, вижда Будата.” Ако виждате нетрайността във всяко едно нещо, у вас се надига 

нибида: разочарование. „То е само това: нищо кой знае какво. Това е то, нищо кой знае какво.“ 

Концентрацията в ума е – нищо кой знае какво. 

 

Когато можете да направите това, вече не е трудно да съзерцавате. Какво и да ви занимава, 

можете да си кажете на ум: „Нищо работа” и всичко спира там. Всичко става празно и напусто: 

всичко, което е непостоянно и нетрайно. То се движи и се променя. Нетрайно е, носи страдание 

и е не-аз. Не е сигурно. 

 

То е като парче желязо, което е загрявано, докато е станало червено и сияйно. Има ли точка, в 

която да е студено? Опитайте се да го пипнете. Ако го пипнете отгоре, е горещо. Ако го 

пипнете отдолу, е горещо. Ако го пипнете отстрани, е горещо. Защо е горещо? Защото цялото е 

едно парче нежежено до червено желязо. Къде може да има студена точка? Такова е то. И 

когато нещата стоят така, не е нужно да го пипаме. Ние знаем, че е горещо. Ако си мислите: 

„Това е хубаво. Харесва ми”, не давайте гаранция, че е така. Това е нажежено желязо. Където и 



да го пипнете, където и да го хванете, то всякакси незабавно ще ви изгори. 

 

Съзерцавайте. И като стоите, и като вървите, каквото и да правите — дори когато сте в 

тоалетната или обикаляте за подаяния: Като се храните, не го превръщайте в кой знае какво. 

Когато храната излиза от другия край, не го превръщайте в кой знае какво. Защото каквото и да 

е, е нещо нетрайно. Не е сигурно. Не е истинно от нито един ъгъл. То е като да докоснете 

нажежено желязо. Не знаете къде да го пипнете, защото цялото е горещо. Затова просто 

спирате да го пипате. „Това е непостоянно. Това е нетрайно.” Нищо не е сигурно. 

 

Дори нашите мисли са непостоянни. Защо са такива? Защото не са нас. Те не са наши. Те 

трябва да са си такива, каквито са. Те са нестабилни и нетрайни. Всичко свеждайте до това. 

Каквото и да харесвате, не е сигурно. Колкото и да го харесвате, не е сигурно. Каквото и да ви 

занимава, колкото и да ви харесва, трябва да си кажете: „Това не е сигурно. Това е нестабилно и 

нетрайно.” И продължавайте да наблюдавате…. 

 

Като тази чаша: Много е красива. Искате да я приберете, за да не се счупи. Но това не е 

сигурно. Един ден я слагате до себе си и после се пресягате за нещо и по погрешка я удряте. Тя 

пада на пода и се чупи. Тя не е нещо сигурно. Ако не се счупи днес, ще се счупи утре. Ако не се 

счупи утре, ще се счупи в другиден – защото е чуплива. Учим се да не отдаваме вяра на такива 

неща, защото те са непостоянни. 

 

Нещата, които са непостоянни: Будата учел, че те са истината. Помислете върху това. Ако 

виждате, че в нещата няма истина, това виждане е истината. Това е постоянно. Сигурно. Когато 

има раждане, има остаряване, болест и смърт. Това е нещо постоянно и сигурно. 

 

Какво постоянно идва от нещата, които не са постоянни. Ние казваме, че нещата не са 

постоянни и не са сигурни – и това преобръща всичко: То е постоянното и сигурното. То не се 

променя. Как е постоянно? Постоянно е с това, че нещата неотклонно стоят по този начин. 

Дори да се опитате да се намесите, няма ефект. Нещата си остават такива. Те се надигат и се 

разпускат, разпускат се и после се надигат. Това е положението с непостоянството. Така става 

истина. Будата и благородните му ученици се пробудили от непостоянните неща. 

 

Когато видите непостоянството, резултатът е нибида: разочарование. Разочарованието не е 

отвращение. Ако изпитвате отвращение, това е погрешно. Погрешно разочарование. (Погрешно 

сваляне на воала на делюзията.) Това не е нашето нормално отвращение. Например, ако 

живеете с жена си и децата си до момента, в който ви писне от тях, това не е разочарование. 

Всъщност е голямо замърсяване: стиска сърцето ви. Ако бягате от такива неща, на вас ви е 

писнало от замърсяването. И това не е нибида. Всъщност е тежко замърсяване, но ние го 

мислим за разочарование. 

 

Да предположим, че сте добри към хората. Каквото и да имате, искате да им го дадете. Вие им 

съчувствате, виждате, че са прекрасни и мили, и добри към вас. Сега замърсяванията идват от 

другата страна. Внимавайте! Това не е добрина чрез Даммата, това е егоистична добрина. Вие 

искате нещо от тях, затова сте мили. 

 

Същото е и с разочарованието. „Писна ми от това. Няма да стоя повече. До гуша ми дойде.” 

Това изобщо не е правилно. И е голямо замърсяване. Разочарование е само на думи. 

Разочарованието на Будата е нещо друго: оставяме нещата така, пускаме ги. Не ги убивате, не 

ги биете, не ги наказвате, не сте мили с тях. Просто ги оставяте. И така – с всичко. Така трябва 



да бъде. Само тогава можете да кажете, че умът ви е пуснал (let go) всичко, че е отпуснат, че е 

празен: празен от прилепяне, празен от вкопчване и привързване. 

 

Празнотата не означава, че никой не съществува. Или като тази чаша: Не е като да не 

съществува за нас или да казваме, че е празна. Термосът съществува, хората съществуват, 

всичко съществува, но тези, които знаят, чувстват в сърцето си, че тези неща не са истина, не са 

сигурни и просто следват своите условия: Те са дамми, които се надигат и отминават 

(разпускат се), и това е всичко. 

 

Вземете този термос: Ако го харесваме, той не реагира и не казва нищо. Харесването е от наша 

страна. Дори да го мразим и да хвърлим в гората, той пак не реагира. Не ни откликва. Защо? 

Защото такава е природата на нещата. Харесването или нехаресването идват от нашето 

привързване. Ние виждаме това като добро или недобро. Виждането, че е добро, ни свива 

сърцето. Виждането, че не е добро, пак ни свива сърцето. И двете състояния са замърсяване. 

Затова не трябва да бягате от такива неща. Просто разберете този принцип и продължавайте да 

съзерцавате. Това е цялата философия. Умът ще види, че нещата не са кой знае какво. Те са си 

просто такива. Ако ги мразим, те не реагират. Ако ги харесваме, те пак не реагират. Опитайте 

се да видите нещата по този начин. 

 

Така е и с тялото, така е и с ума, така е и с настроенията и заниманията, с които правим 

контакт: Виждайте ги като нетрайни, неудовлетворителни и без-азови. Те са си просто такива. 

А ние страдаме, защото не ги искаме такива. Искаме неща, които просто не можем да имаме. 

 

Има ли нещо, което искате? 

„Това е като да искам концентрация. Искам умът да е тих.“ 

Вярно е, че искате това. Но каква е причината, която пречи умът ви да е тих? Будата казва, че 

всички неща възникват от причини, но ние искаме само резултатите. Ядем дини, но никога не 

сме ги засаждали. Не знаем откъде идват. Виждаме ги нарязани, зрели и червени: „Ммм… 

Изглежда сладка!” Опитваме ги и те са вкусни и сладки, но това е всичко, което знаем. Защо 

дините са такива, каквито са, нямаме никаква представа. 

 

Това е защото не сме всеобхватни. Всеобхватни по какъв начин? Това е като да поливаш 

зеленчуци. Където забравим да полеем, няма растеж. Където забравим да наторим, няма 

растеж. Съзерцавайте този принцип и ще се надигне проницателност. 

Когато приключите с външните неща, обърнете поглед към ума си. Разгледайте делата на 

тялото и ума си. Сега, като сме се родили, защо страдаме? Страдаме от същите стари неща, но 

не сме ги избистрили. Не ги познаваме в дълбочина. Страдаме, но реално не виждаме 

страданието. Когато живеем вкъщи, страдаме от жена си и децата, но колкото и да страдаме, не 

виждаме страданието – и затова продължаваме да страдаме. 

Същото е, когато умът не се концентрира. Ние не знаем защо не го прави. Не виждаме какво се 

надига. Будата ни учел да търсим причината за това, което се проявява. Всички неща възникват 

от причини. 

 

Това е като да сипете вода в шише и да го дадете на някой да пие. Като изпие водата, той ще се 

върне за още, защото водата не е като от извор. Тя е вода в шише. Но ако покажете на човека 

извора и му кажете да си сипе вода от там, той може да си седи и да си пие и няма да идва и да 

иска от вас, защото водата в извора не се изчерпва. 

 

Същото е, когато видим непостоянството, страданието и без-азовостта (анича, дукка, анатта). 

Това виждане отива надълбоко, защото действително знаем, знаем до края. Обичайното 



познание не стига до края. Ако знаем докрай, това никога не губи давност. Каквото и да се 

надигне, е добре. Когато отмине, пак е добре. Като резултат, винаги е добре, без спиране. 

Гледището, което казва: „Така стоят нещата. Добре е, както е.” – тогава сте разбрали. Тогава 

сте станали вещи и спокойни. Не е нужно да страдате. Проблемите, в които се забъркваме и 

вкопчваме, постепенно ще отминат. Както е казал Будата, просто разглеждайте как нещата 

възникват и отминават, как като отминат, други възникват и така… Постоянно наблюдавайте 

тази Дамма, правете го непрекъснато, развивайте това, култивирайте го и ще достигнете 

усещането за разочарование. Разочарование от какво? От всичко, от каквото и да е. 

 

Нещата, които идват през ушите, вече ги разбираме; нещата, които идват през очите, също ги 

разбираме; тези, които идват от носа, също ги разбираме, както и тези, които идват през езика. 

Нещата, които се надигат в ума също вече ги разбираме. Те са от едно и също естество – 

всичките, едно нещо са: еко даммо, една Дамма. Тази Дамма е непостоянна, носеща страдание 

и без-азова. Не бива да се вкопчвате в нищо. Така ще се надигне разочарованието. 

 

Когато очите видят форма, вече я разбирате. Когато ушите чуят звук, вече го разбирате. 

Разбирате всичко. Тези неща веднъж ни правят щастливи, друг път тъжни, понякога ни карат да 

изпитваме любов, друг път омраза. Ние вече знаем всичко за тези неща. Ако прилепнем към 

тях, се превръщат в проблем. Ако ги пуснем – ако пуснем формата да си върви по пътя на 

формите, а звука – по пътя на звуците, ако ги оставим да си вървят по пътя: когато можем да се 

задържим на това ниво, Будата казва, че ще видим цялата преходност. Каквито и заетости да се 

надигнат, всичките са празни и напусто. Всичките са заблуда. 

 

Когато прозрем нещата, които са ни заблуждавали – когато сме възнамерили да останем в 

покой, осъзнати, внимаващи и разпознаващи – не е като да виждаме нещо друго. Просто 

виждаме, че заетостите на ума, които възникват, са си просто такива. Дори да седим абсолютно 

неподвижни, умът мисли за това, онова, за какво ли не. То си е просто мислене. Не е нужно да 

вярвате на това, което мисли. Ако умът е спокоен и вие чувствате: „О, така е хубаво и 

спокойно”, този покой също не е от значение. Покоят също е нетраен. Временен. Няма нищо 

друго освен нетрайни неща. Можете да седите и да наблюдавате Дамма. Надига се 

разпознаването: Каква причина има да страдаме? 

 

Ние страдаме за неща, които никога не се били нещо особено. Искаме да имаме едикакво си, да 

бъдем едикакви си, да станем едикакво си… Ако искате да сте арахант, веднага ще започнете да 

страдате – още тук и сега. Арахантите са спрели да искат да са такива или онакива, но ние 

искаме и това, и онова, да бъдем еди-как си и еди-какви си – така че със сигурност ще страдаме. 

Ако виждате, че това място е добро или онова отлично, всичкото идва от вас. Ако видите себе 

си, това ще е краят на изричането на подобни неща. 

 

Ще ви дам просто сравнение. Тази храна е вкусна. Този поднос струва толкова и толкова, 

другият – повече или по-малко. Нищо повече от вкусни неща. Когато са в подносите, викате: 

„Това е мое. Това е твое.” Но като влязат в стомаха и излязат от другия край, вече никой не 

спори кое на кого е – или още ще искате да се препирате? Така е то. Когато сте склонни да 

приемете нещата такива, каквито са, положението е просто такова. Ако не разбираме, спорим 

кое на кого е. Но когато всичкото се сведе до едно и също, вече никой няма претенции. Това е 

просто едно състояние (условеност). Колкото и прекрасна да е храната, когато излезе от другия 

край, ако искате да я подарите на братята и сестрите си, никой няма да я иска – или още ще я 

искате? Вече никой няма да се бие за нея. 

По тази причина, ако съберем нещата в едно, като еко даммо – една дамма – и видим, че 

характеристиките им са едни и същи, това ще породи разочарование. Това разочарование не е 

отвращение. Просто умът отпуска захвата си, писнало му е, празен е, изтрезнял е. Няма любов, 



няма омраза, няма фиксиране върху нищо. Ако имате разни неща, добре. Ако нямате, пак е 

добре. В покой сте. Намерили сте мир. 

 

Нибанам парамам сукам 

Нибанам паранам сунням. 

 

Нибана е абсолютното щастие. Нибана е абсолютният покой, празнота. Слушайте внимателно. 

Светското щастие не е абсолютното щастие. Светската празнота не е абсолютната празнота. 

Абсолютната празнота е без прилепяне. Абсолютното щастие е покой. Има покой и после 

празнота, абсолютна празнота. В момента, макар умът да е в покой, той не е абсолютен. Има 

щастие, но не е абсолютно. 

Затова Будата описвал нибана като абсолютната празнота, а щастието й като абсолютното 

щастие. Тя променя природата на щастието в мир. Имаме щастие, но то не е фиксирано върху 

никой обект. Болките още ги има, но вие виждате болките и насладите, които се надигат, като 

равни едни на други. Те са на една цена. Обектите, които харесваме и които не харесваме, са 

равни помежду си. 

Но за нас в този момент, това не е така. Обектите, които харесваме, са приятни за окото. Тези, 

които не харесваме, искаме да ги смажем. Това означава, че не са равни. Но тяхната реалност е 

една. Мислите по начин, който ги прави равни. Те не са стабилни, не са постоянни – те са като 

храната, за която ви говорих. „Това е добро. Онова е прекрасно.” Но когато ги съберем, стават 

равни. 

Ако не се отказваме от принципите за нетрайността, страданието и безсъщността, сме на 

правилната пътека. Виждаме го с всеки един миг. Виждаме окото, виждаме ума, виждаме 

тялото. 

Както когато седите в медитация. След миг умът светкавично отпрашва нанякъде и вие го 

връщате. Каквото и да правите, той не стои. Опитайте се да задържите дъха си. Тогава дали ще 

тръгне нанякъде? Тръгва, но не надалече. Няма да отпраши. Обикаля наоколо — защото умът 

ви има чувството, че ще умре. 

Същото е със звуците. Веднъж си запуших ушите с пчелен восък. Звуците ме дразнеха и затова 

си ги запуших. Всичко стана съвсем тихо, остана само звука от самите уши. Защо го направих? 

Съзерцавах какво вършех. Не се измъчвах просто от глупост. Разсъждавах по въпроса. „О, ако 

хората ставаха пробудени само от нечуването на нищо, тогава всеки глух щеше да е пробуден. 

Всеки сляп щеше да е пробуден. Всичките щяха да са архати.“ Слушах мислите си и – О! – 

надигна се различаване. 

„Има ли някаква полза в запушването на ушите? В затварянето на очите? В самоизтезаването?” 

Но се поучих от това. Поучих се и спрях да го правя. Спрях да се опитвам да сека нещата. 

Не се борете и не налитайте, не режете дънерите на дървета, които вече са умрели. Така 

доникъде няма да стигнете. Само ще се изморите и ще приличате на глупаци. 

Бяха такава загуба, такава истинска загуба, моите първи години на медитатор. Като помисля за 

тях, виждам, че съм бил действително заблуден. Будата ни учел да медитираме, за да постигнем 

освобождение от страданието, а аз просто съм си загребвал още повече страдание. Не можех да 

седя в покой, не можех да лежа в покой. 

Причината да живеем във физическо уединение  (кая-вивека) е да вкараме ума в умствено 

уединение (чита-вивека), далече от обектите, които разбъркват настроенията му. Тези неща са 

синоними, които следват един след друг. Упади-вивека се отнася до усамотението от нашите 

замърсявания: Когато знаем кое кое е, можем да се извадим от него, можем да се извадим от 

което и да е състояние на ума. Това е единствената цел на физическото уединение. Ако нямате 



никакво разграничаване, можете да си създадете трудности, когато се отдадете на физическо 

уединение. 

Когато отидете да живеете в природата, не се закотвяйте там. Закотвите ли се, ставате маймуна. 

Като видите дърветата, ще ви липсват дървета. Ще започнете да подскачате като маймуната, 

която сте били. Будата никога не ни е учел да бъдем така или онака. Когато живеете на 

спокойно място, умът ви става спокоен. „Мммм. Най-сетне покой. Умът намери мир.“ Но 

когато си тръгнете от природата, умът в покой ли е? Вече не. И какво правите тогава? 

Будата не ни е изпратил да стоим в гората. Учил ни е да я използваме като място за обучение. 

Отивате в гората да намерите покой, за да развиете медитацията си, за да развиете 

проникновение. Правите го, та като идете в града и си имате работа с хора, с гледки, звуци, 

миризми, вкусове и тактилни усещания, да имате сила, да имате стратегия. Ще имате твърдата 

основа да съзерцавате нещата, да виждате как не са сигурни. Отиването сред природата е нещо, 

което може да е много полезно за натрупването на сила. Ако си мислите, че можете да живеете 

навсякъде, че можете да живеете с много хора, това е като двуостър нож. Ако нямате вътрешна 

сила, можете да си създадете трудности… 

Буда ни учел да живеем сред природата. Правилният начин е монахът да отиде сред природата 

и да се настани на някое тихо място, да броди из тихата природа, не да се меша с приятели и 

компании. Това е начинът. Но повечето от нас не го следват. Живеем на тихо място и се 

привързваме към него. Щом видим форма, се надига замърсяването. И в ушите ни има само 

замърсяване. Това отива твърде далече. Липсва различаване. 

Ако съберете нещата, те се събират на пътя – на верния път, на вярната представа. Там се 

събират нещата. Ако имате вярна представа, можете да живеете с голяма група хора и няма 

проблем. Можете да живеете и с малка група хора и пак няма проблем. Можете да живеете в 

гората или в пещера и няма проблем. Но това не е нещо, което можете да постигнете без 

усилие. Така трябва да стане, че умът ви да е такъв. 

Накарайте ума да разпознава Даммата. Когато я познава, го накарайте да я вижда. 

Практикувайте Дамма, така че умът да е Дамма. Няма нужда да можете да говорите за Даммата. 

Това е нещо съвсем различно. Будата е предал целия път на истината, но ние го минаваме 

наполовина, с половинчати мерки. Затова напредъкът е труден. 

Ако идем да живеем сред гората, трябва да се обучим – както се обучаваме да отглеждаме ориз. 

Веднъж засеем ли го, той постепенно израства. Ако нищо не го изяде, добре. Но какво става? 

Щом поникнат зрънцата ориз, едно малко биволче идва да ги яде. Ние го прогонваме и 

започваме да наглеждаме насаждението, но покажат ли се още зърна, малкото биволче пак идва 

да ги яде. И като става така, как ще изкараме някакъв ориз? 

Стратегиите, които ви трябват, ще изникнат в ума ви. Който има различаване, придобива 

интуитивно познание. Който има интуитивно познание, придобива различаване. Така стоят 

нещата. Отличават ли се интуитивното познание и различаването? Ако кажете, че не, защо има 

две определения? Едното се нарича интуитивно познание, а другото – различаване. Можете ли 

да имате само интуитивно познание? Не. Трябва да имате и различаване. Можете ли да имате 

само различаване?  Не. Трябва да имате и интуитивно познание. Тези неща възникват от 

личния ви опит. Не можете да ги търсите в тази или онази книга. Те се надигат във вашия ум. 

Не бъдете плахи. 

Веднъж четох една история за Будата, когато още бил бодхисатта. И той бил като вас: Станал 

монах и срещнал много трудности, но когато си мислел да се откаже, се срамувал какво щели 

да си кажат хората – толкова години бил монах, а още искал да се откаже. Но все пак нещата не 

вървели както му отървало и той решил да си тръгне. По пътя си подминал една катерица, 

чието бебе било отнесено от вятъра в океана. Бодхисаттата видял катерицата да тича до водата 

и да се връща обратно горе. Не разбирал какво правела. Тя тичала до водата, потапяла опашка в 



нея, после изтичвала на брега и я отръсквала. После пак тичала долу да я потопи във водата. 

Накрая бодхисаттата я попитал: „Какво правиш?” 

„Бебето ми падна във водата. Тъгувам за него и искам да го извадя.” 

„Как ще го направиш?” 

„С опашката си ще изгребвам водата от океана, докато той изсъхне и тогава ще си извадя 

бебето.” 

„Оо… Но кога изобщо изсъхва океанът?” 

„Въпросът не е в това. Така стоят нещата и с практиката. Изгребваш водата, изгребваш я и не те 

е грижа кога ще изсъхне. Когато ще ставаш Буда, не можеш да изоставиш усилията си.” 

Когато бодхисаттата чул това, то пробляснало в сърцето му. Той станал и продължил с 

усилията си. Не се оттеглил. Така станал Буда. 

Така е и с нас. Където нещата не вървят добре, точно там ще тръгнат на добре. Вие ще ги 

направите да се случат там, където те не се случват. Където сте заблудени, там ще се надигне 

познанието. Ако не ми вярвате, плюйте ей тук. Ще изцапате, но като го изтриете, ще бъде чисто 

– там, където е мръсно. Няма да стане чисто там, където е манастирът. Връщайте се на същото 

място, отново и отново. 

Аджан Тонграт веднъж ми каза: „Ча, пробивай дупката на една линия с шпилката.” 

Само това каза. Аз тъкмо бях започнал да практикувам и не разбрах какво ми казва. 

„Ако дойде ниско, скочи му над главата.” Така ми каза. 

„Ако дойде ниско, хлъзни се под него.” 

Аз не знаех какво ми казва. Отдадох се на медитация и продължавах да разсъждавам. 

Всъщност той ми казваше как да реша проблемите си. „Пробивай дупката на една линия с 

шпилката.” означава „Където възникне проблемът, там съзерцавай. Където си заблуден, там 

съзерцавай. Ако си привързан към гледка, съзерцавай нея. Точно там, точно в целта.” Това 

означава „Пробивай дупката на една линия с шпилката.” Не пробивай отдалече. Пробий право в 

линията. 

Същото е като стъпим на трън. Вземате игла и пробивате там, където е тръна. Не ръчкайте 

другаде. Прободете там, където трънът е забит в ходилото ви. Дори да боли, трябва да го 

изтърпите. Бодете около него и после го извадете. Така се вади трън. Ако в ходилото ви е 

влязъл трън, а вие се мушкате в седалището, кога ще приключите? 

И така, аз си разсъждавам: „О, учителите медитират в тон с езика на собствените си умове. Те 

не се омотават във формулировки от книгите, както ние правим. Техните формулировки се 

надигат от действителността.” 

Та какво идва ниско и какво идва високо? 

„Ако дойде ниско, скочи му над главата. Ако дойде високо, хлъзни се под него.” Не спирах да 

разсъждавам върху това. Тук той говореше за моите настроения и занимания на ума. Някои 

идват ниско, други – високо. Трябва да ги наблюдавате, за да видите как да ги избегнете. 

Дойдат ли ниско, скачайте отгоре. Дойдат ли високо, се хлъзнете отдолу. Правете каквото 

можете,  за да не ви поразят. 

Това е практиката. Съзерцавате точно там, където сте заблудени, за да го знаете. Всеки друг 

въпрос е просто дребна глупост. Няма какво да се занимавате. Така се подхожда в медитацията. 



Но всъщност не се подхожда, просто оставяте нещата. Пускате ги. Практикувате пускане. Не е 

нужно да ставате Влизащ в Потока или Завръщащ се Още Веднъж. Не е нужно да имате тези 

предположения. Не е нужно да бъдете тези неща. Ако сте нещо, то си е мъчение. Ако сте това 

или онова, вие сте проблем. Не е нужно да сте нещо. Няма нищо друго, само пускане – пускане 

и знаене в движение какво правят нещата. Като знаете какво правят нещата при всяко едно 

положение, вече няма съмнение. И вие не сте нищо. 

Мислете го простичко. Ако някой ви изкрещи, но вие не реагирате, там спира всичко. Не 

достига до вас. Но ако се хванете за него и не пускате, закъсвате. Защо да вкарвате чуждите 

думи в себе си? Ако ви крещят, оставете ги. Но ако те ви крещят и вие допуснете това в ушите 

си, то е като да искате да страдате. Започвате да си навивате разни мисли и се надигат какви ли 

не проблеми. 

Практиката всъщност е нещо късо и изобщо не е дълго. Ако кажете, че е дълго, става по-дълго 

от дългото. Ако кажете, че е късо, става по-късо от късото. Когато говорим за практиката, не 

можете да използвате обичайните си начини на мислене. 

Трябва да имате търпение и издържливост. Трябва да направите усилие. Каквото и да стане, не 

е нужно да го вземате и да си го носите на гръб. Когато нещата са по определен начин, те са си 

просто такива. Когато видим Даммата по този начин, не се вкопчваме в нищо. Удоволствието 

го познаваме. Болката я познаваме. 
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