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Предоговор от Л. Пруден
===========
Настоящият том е четвърти и последен том на превода на
английски език от френския превод, направен от Луи де Ла Вале Пусен на Абхидхармакошабхашям от Васубандху. Той съдържа превод на Глава VII („Знания“, джняна-нирдеша, jñānanirdeṡa), Глава VIII („Вглъбявания“, самапатти-нирдеша, samāpatti-nirdeṡa) и Глава IX („Отхвърляне на Пудгала“, пудгалапратишедха, pudgala-pratiṣedha). Настоящият том съдържа също пълен азбучен показалец (индекс) към текста на Кошабхашям ((не е включен в българския превод)), както и на съществени понятия в Бележките под черта към различните глави.
Глава VII е посветена на вида и природата на Знанията и по
какво те се различават от Търпенията и Виждането; на характеристиките и аспектите на Десетте Знания; как се случва да се
знае ума на друг; разликите между един замърсен ум и един
добър или съсредоточен ум; ролята на пустотата и не-Аза в Знанията; Пътят на Медитацията; качествата и силите, които
съпътстват Знанието за Унищожението и свързаните с него
сили и свидетелства на Буда; разликата между (обикновеното)
състрадание и великото състрадание на Буда; природата на знанието на Буда, методите на Буда за приемане на неговото учение и неговите свръхестествени сили (риддхи).
Глава VIII се занимава с дхияна, както като състояние на
вглъбяване, така и като състояние на съществуване в световете
от Рупадхату и Арупядхату. Тази глава разисква дхияна в противовес на самадхи; дали рупа, rūpa или физическа материя
съществува в Арупядхату; възникването на физическата материя от ума; съставните части на всяка дхияна; ролята на щастието в Третата Дхияна; ролята и природа на вярата; кое вглъбяване след кое вглъбяване може да възникне; умственият
обект на вглъбяванията; встъпителни или прагови вглъбявания
(самантака, sāmantaka) и встъпителните вглъбявания в проти1559

вовес на дхиянантара. Дискутира се природата на самадхи,
samādhi във връзка с това дали съдържа витарка ((vitarka, груб
ум)) и/или вичара ((vicāra, фин ум)); дискутират се също вглъбяванията в пустотата, вглъбяването в липсата на характеристики и вглъбяването в липсата на намерение; видовете самадхи;
Четирите Неизмеримости (наричани в други традиции Четирите
Брахмавихари, Brahmavihāra); и се дават подробности за това
как начинаещият трябва да оглежда визуализацията на добронамереността. Тази глава завършва с кратка дискусия за това
колко дълго ще продължи Саддхарма, ((Saddharma, Добрият Закон на Буда)) и за дефиницията на Саддхарма като състояща се
от агама, āgama (учението) и адхигама, adhigama (неговото
отглеждане и осъществяване). След това основния текст на
Абхидхармакошабхашям приключва с три Карики.
Глава IX от дълго време се смята за приложение към Абхидхармакошабхашям, тъй като текстът на Девета глава не съдържа Карики и нейното представяне е посветено на една тема –
тази на отхвърлянето на идеята за пудгала или душата. Тъй като
тази Глава се цитира два пъти (стр. 987 и 1289) в текста на
Кошабхашям, тя очевидно е била позната на автора на
Кошабхашям и най-вероятно е била съставена от Васубандху
преди съставянето на Кошабхашям (както и вероятно неговата
Кармасиддхи-пракарана, Karmasiddhi-prakaraṇa), за да отговори на възраженията към будисткото учение, отнасящи се до
несъществуването на душата.
Тази Глава се занимава с теориите за отхвърлянето на
душата (тук пудгала) от една секта на Хинаяна будизма – Ватсипутриите, Vātsῑputrῑya (също отъждествявани със Самматияите, Sāṁmatῑya). По-нататък в главата авторът отхвърля теориите на Вайшешиките, Vaiṡeṣika, една от ортодоксалните школи
на Индуистката философия. В тази глава Васубандху се заема да
обясни паметта и познанието: как се доказват паметта и познанието, след като липсва неизменяема основа на човешкия опит?
Съществуването на такава основа се превръща в затруднение за
школата Йогачара от Махаяна будизма.

1560

Бих искал да благодаря на господин Кен Джонсън, Ken
Johnson, за неговата безрезервна работа по Индекса на Абхидхармакошабхашям; в много случаи той извърши прекрасна
работа като мой редактор и съветник.
Има още много да се направи по изследването на Кошабхашям. Понастоящем Преп. Локананда Бхиккху, Lokananda –
Bhikkhu от Бангладеш и аз работим по отпечатването на транслитерирано издание на текста на Кошабхашям и на речник на
санскритските думи и термини, които се срещат в този труд. Ще
бъде голям източник на радост да се види един евентуален превод на коментара на Яшомитра, Yaṡomitra към Кошабхашям,
неговият Сфутартха-абхидхармакоша-вякхя, Sphuṭārtha-abhidharmakoṡa-vyākhyā – труд, щедро цитиран от де Ла Вале Пусен
в бележките под черта. Един ден ще бъде необходимо да се
изследва близостта на мисълта на Васубандху с тази на Махаяна
– задача, извършена вече в много от бележките под черта, дадени от Киокуга Саеки, Kyokuga Saeki в неговата редакция на
Кушарон, Kusharon – неговият Кандо-бон Кушарон, Kandō-bon
Kusharon.
Лио М. Пруден.
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С Е Д М A

Г Л А В А

Знания1
====================

Ом. Поклон пред Буда.
oṃ namo buddhāya
Говорихме за кшанти, kṣānti или Търпенията (vi.25d) и за
джняните, jñāna или Знанията (vi.26d), за самягдришти,
samyagdṛṣṭi или Правилните Възгледи (vi.50с) и за самягджняна, samyagjñāna или Правилното Знание (vi.76с). Дали действително Търпенията са Знания и не е ли Правилното Знание идентично с Правилните Възгледи?
1а. Чистите Търпения не са вид Знание.2
nāmalā kṣāntayo jñānaṃ
Осемте вида чисти Търпения, които формират част от Пътя
на Виждането (абхисамаянтика, ābhisamayānika, vi. 25d-26c) по
природа не са знание;3 защото в момента на търпението, замърсяването ((наречено)) съмнение, което всяко Търпение изоставя,
още не е изоставено. Докато Знанието е сигурно: то се произвежда, когато съмнението е изоставено. Тези осем вида Търпе1563
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ние са Виждане, защото по своята природа са изследване. 4
Обратно на чистите Търпения, които са Виждане, а не Знание,
1b. Праджня от разрушението и от не-възникването не
е виждане.5
kṣayānutpādadhīr na dṛk |
Знанието за разрушението (кшаяджняна, kṣayañāna – знание, възникнало вследствие на унищожение на замърсяванията)
и знанието за Не-Възникването (анутпададжняна, anutpadajñāna, vi.67a-b) – когато те съставляват Бодхи ((Bodhi, просветление)) – не са Виждане, защото не включват изследване и защото намерението да изследват не е в тях.6
1с. Всичката друга чиста праджня е и едното, и другото.
tadanyobhayathāryā dhīḥ
Освен Търпенията и двете Знания, споменати по-горе, чистата праджня ((prajñā, знание, мъдрост)) е едновременно и
виждане, и знание, защото включва изследване и поради това е
виждане; тя е свободна от съмнение и поради това е знание.
Казаното се отнася до осемте знания ((наречени)) абхисамая
(духкхе джняна, duḥkhe jñāna и пр., vi.26) [а също до цялата
праджня от чистия Път на Медитация до Знанието за Унищожението].
1d. Всичката друга праджня е знание.
anyā jñānaṃ
Всичката друга праджня, която не е чиста, е земна или нечиста [т.е. праджня, свързана с петте сетивни съзнания и пр. и
праджня, свързана с умственото съзнание].
1е. Шест също са виждане.
dṛśaś ca ṣaṭ
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Шест нечисти праджни са едновременно и знание, и виждане, а именно умствената праджня, свързана с петте замърсявания, които по природа са възгледи (саткаядришти, satkāyadṛṣṭi, и пр., v.7) и шестa, добра праджня, която е правилни земни възгледи (лаукики самягдришти, laukikῑ samyagdṛṣṭi, i.41).
***
Колко знания има? Те са десет;7 но, накратко, са само две:
2а. Знанието е чисто или нечисто.
sāsravānāsravaṃ jñānaṃ
Всички Знания се подразделят на два вида – нечисто или
земно знание и чисто или свръхземно знание. От тези две знания,
2b. Първото е наречено обикновено.8
ādyaṃ saṃvṛtijñāpakam |
Нечистото Знание е наречено „знание, съответстващо на
общоприетите земни стандарти“.
Защо?
Защото в зависимост от употребата, то има връзка (аламбате, ālambate) с неща, които обикновено съществуват: 9 кана,
дреха, мъж, жена и пр. [Казваме „в зависимост от употребата“,
защото то също има връзка с действителните характеристики на
нещата – уникални характеристики и общи характеристики,
vii.10b].
2c-d. Чистото знание е два вида, знание на дхармите и
знание вследствие на умозаключение.10
anāsravaṃ dvidhā dharmajñānamanvayameva ca
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Тези две знания заедно с предишното правят три знания:
обикновено земно знание, знание на дхармите и знание вследствие на умозаключение. Сред тях

3а. Обикновеното знание има отношение към всички.11
sāṃvṛtaṃ sarvaviṣayaṃ
Всички обусловени и необусловени дхарми са обектът на
обикновеното знание.
3b-с. Знанието на дхармите има за свой обект Страданието и пр. от Камадхату.
kāmaduḥkhādigocaram | dharmākhyam
Знанието на дхармите има Страданието, Възникването на
Страданието, Унищожението на Страданието и Пътя, водещ до
Унищожението на Страданието от Камадхату за свой обект.
3c-d. Знанието вследствие на умозаключение има отношение към Страданието и пр. от висшите сфери.
anvayajñānaṃ tūrdhvaduḥkhādigocaram ||
Знанието от умозаключение ((възникнало вследствие на
умозаключение“)) има Страданието, Възникването на Страданието ... от Рупадхату и Арупядхату за свой обект.
4a-b. Като се вземе предвид разграничаването на Истините, тези две знания правят четири знания.
te eva satyabhedena catvāri
А именно: знанието за Страданието (което включва знанието за дхармите на Страданието и знанието за Страданието,
вследствие на умозаключение), знанието за Възникването, знанието за Унищожението и знанието за Пътя, защото тези две
знания имат Страданието, неговото Възникване и пр. за свой
обект.
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4b-c. Тези две знания, четворни, са наречени знание за
Разрушаването и Знание за Невъзникването.12
ete caturvidhe | anutpādakṣayajñāne
Знанието на дхармите и знаниeто от умозаключение, които
както току що видяхме са четворни по причина на техните обекти, сред Архатите, когато нямат природата на Виждане, 13 се
наричат Знание за Разрушението и Знание за Не-Възникването.
4d-5а. В момента, в който възникват, те са знание за
Страданието и Възникването вследствие на умозаключение.
te punaḥ prathamodite || duḥkhahetvanvayajñāne
Знанието за Разрушението и Знанието за Не-Възникването в
момента, в който възникват за първи път, са по природа знание
от умозаключение за Страданието и за Възникването ((на Страданието)) във висшите сфери, защото имат за свой обект
скандхите от Бхавагра, Bhavāgra14 под аспектите Страдание и
Възникване.15 Тези две знания следователно имат един и същ
обект.
Знанието за Разрушението следва Ваджропамасамадхи,
Vajropamasamādhi (vi.44d), a Знанието за Не-Възникването
следва Знанието за Разрушението.
Дали Ваджропамасамадхи има същия обект, който имат
тези две знания в момента на тяхното възникване?
Когато то има Страданието и Възникването за свой обект –
да. Когато има Унищожението и Пътя за свой обект – не.
5b. Знанието за ума на друг следва четири знания.
caturbhyaḥ paracittavit |
Знанието за ума на друг следва четири знания – знанието аа
дхармите, знанието от умозаключение, знанието за Пътя и
обикновеното знание.16
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5c-d. То не знае ума във висшите сфери, способностите,
индивидуалностите, нито миналото и бъдещето.17
bhūmyakṣapudgalotkrāntam naṣṭājātaṃ na veti tat ||
Един ум е по-висш или от гледна точка на своето бхуми
((bhūmi, ниво, букв. земя)), или от гледна точка на своите
индрии ((indriya, доминираща способност)), или от гледна точка
на своята индивидуалност.
Знанието за ума на друг от по-нисша сфера не знае ума от
по-висша сфера.
Знанието за ума на друг от един светец със слаби способности, а именно Шраддхадхимукта, Ṡraddhādhimukta или Самаявимукта, Samayavimukta (vi.31с) не знае ума на един светец
със силни способности, а именно Дриштипрапта, Dṛṣṭiprāpta
или Асамаявимукта, Asamayavimukta.
Знанието за ума на друг от един „по-нисш“ светец не знае
ума на един „по-висш“ светец, в следния ред: Анагамин, Архат,
Пратиекабуда, Самяксамбуда; Anāgāmin, Arhat, Pratyekabuddha, Samyaksaṁbuddha.18
Когато умът на другия е минал ((вече е в миналото)), или
бъдещ, знанието за ума на друг не знае това, защото това знание
има за свой обект един настоящ ум.
Дали умът на другия „се изплъзва“ да бъде от сферата на
знанието за ума на другия и в други случаи?
6a-b. Знанието на дхармите и знанието от умозаключение не се знаят едно друго.
na dharmānvayadhīpakṣyamanyo ’nyaṃ
Знанието за ума на друг, когато по природа е знание за
дхарми, не е способно да знае ума на друг, което по природа е
знание от умозаключение. Когато то по природа е умозаключение, то не е способно да знае ума на друг, който по природа е
серия от дхарми.
Защо?
1568
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Защото тези две знания имат за свой обект дхармите, които
се противопоставят съответно на Камадхату и на по-висшите
сфери.
***
Няма знание за ума на друг в Пътя на Виждане. Тоест един
аскет, докато отглежда Пътя на Виждането, не е надарен със
знанието за ума на друг, защото времетраенето на Пътя на Виждането е много кратко и защото Виждането на Истините е
бързо. Но умът на друг, който се намира в Пътя на Виждане,
може да бъде обект на знанието за ума на друг.
Когато човек желае да знае посредством знанието за ума на
друг – умът на другия, който се намира в Пътя на Виждане –
той отглежда едно подготвително упражнение:
6b-d. Шраваката знае два момента на Виждане. Пратиекабудата–три. Буда, без подготовка–всички.
darśanakṣaṇau | śrāvako vetti khaṅgastrīn sarvānbuddho ’prayogataḥ ||
Когато един Шравака отглежда знанието за ума на друг и
желае да види ума на един аскет в Пътя на Виждане, той придобива някакво знание за първите два момента – Търпението от
Знанието на дхармите на Страданието и знанието на дхармите,19 но не и следващите моменти (Търпението от Знанието за
Страданието вследствие на Умозаключение ...), защото знанието от умозрителната част (Страданието във висшите сфери) от
Пътя на Виждане предполага различно подготвително упражнение. Така, ако този Шравака след това започне ново упражнение, за да придобие знанието от умозрителната част, аскетът,
когото той „изследва“, вече е пристигнал в петнадесетия момент, когато това ново подготвително упражнение [което продължава тринадесет момента] е приключило. Целият интервал
между дванадесетия и шестнадесетия момент следователно не е
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от сферата на знанието за ума на друг от Шравака (Вибхаша,
Vibhāṣā, TD 27, т. 515с7).
При същите обстоятелства Пратиекабудата знае три момента, а именно първите два и осмият, защото необходимото
подготвително упражнение, след съзнанието за първите два
момента, за знанието от умозрителната част, сред Пратиекабудите е слабо.
Според други учители той знае първите два момента и петнадесетия.20
Буда, просто по желание и без подготвително упражнение,
знае ума на друг във всички моменти от Пътя на Виждане.
***
Какви са характеристиките на Знанието за Разрушението и
на Знанието за Не-Възникването?
7. Знанието за разрушението по отношение на Истините е увереността, че те се знаят, че са изоставени и
пр.; знанието за не-възникването е увереността, че
повече не е необходимо те да се знаят, да бъдат
изоставяни и пр.21
kṣayajñānaṃ hi satyeṣu parijñātādiniścayaḥ | na parijñeyamity ādiranutpādamatirmatā ||
Според Мулашастра, Mūlaṡāstra: 22 „Какво е знанието за
унищожението?23 Когато човек знае за себе си, че „Страданието
напълно се знае от мен, неговото Възникване е изоставено от
мен, неговото Унищожение е обновено ((букв. актуализирано))
от мен, Пътят е отгледан от мен“, тогава знанието, което е
резултат от това (тад упадая ядж джнянам, tad upādāya yaj
jñānam), 24 виждането, знанието, интуицията, интелектът, разграничаването, яснотата, прозрението,25 е това, което се нарича
Знание за Разрушението“. „Какво е Знанието за Не-Възникването? Когато човек знае, че „Страданието се знае напълно от
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мен и повече няма нужда да се знае ... Пътят повече няма нужда
да се отглежда“, тогава това знание ... е това, което се нарича
Знание за Не-Възникването“. [Вж. дефиницията в vii.12a-b].
***
Но как може човек, посредством едно чисто знание, да има
такова знание?26
Учителите от Кашмир обясняват: Две обикновени знания
следват две чисти знания: „Страданието се знае от мен ...
Страданието се знае от мен и повече няма нужда да се знае“.
Въз основа на характеристиката на тези две обикновени знания
Шастрата дефинира двете чисти знания. [Ето защо Шастрата казва: тад упадая ...]27
Според други учители, 28 аскетът посредством едно чисто
знание знае, че знае Страданието и пр.
***
Но ние казахме, че Знанието за Разрушението и Знанието за
Не-Възникването не са виждане или възгледи. Как може Шастрата да ги дефинира като възгледи?
Шастрата въвежда термина „възглед“ следвайки възприетия стил,29 като отново използва формулировката, направена в
дефиницията за другите знания (знанието за Страданието и пр.).
Или по-скоро вследствие на това, че техните характеристики се
възприемат пряко, тези две знания се квалифицират като виждане. Поради тази характеристика – да бъдат възприемани
пряко –в Шастрата се казва:30 „Знанието е виждане“.31
***
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Има десет знания:
1. Знание за дхармите.
2. Знание от умозаключение.
3. Земно обикновено знание.
4. Знание за ума на друг.
5. Знание за Страданието.
6. Знание за Възникването.
7. Знание за Унищожението.
8. Знание за Пътя.
9. Знание за Разрушението.
10. Знание за Не-Възникването.32
Как те са включени едно в друго?33
1. Обикновеното знание се състои ((букв. е направено)) от
едно знание, а именно – обикновеното знание и една част от
друго знание [а именно нечистата част от знанието за ума на
друг].34
2. Знанието за дхармите е направено от едно пълно знание
и от една част от седем други знания, а именно частта от Камадхату на знанието за страданието, за възникването и Пътя,
знанието за ума на друг, Знанието за Разрушението и Знанието
за Не-Възникването.
3. Така и знанието от умозаключение, само че „частта от
Камадхату“ се заменя с „частта, отнасяща се до двете висши
сфери (Рупадхату и Арупядхату)“.
4. Знанието за страданието е направено от едно знание и от
една част от четири други знания – частта от знанието за дхармите, знанието от умозаключение, Знанието за Разрушението и
Знанието за Не-Възникването, които имат за свой обект Истината за Страданието.
5-6. Знанието за възникването и унищожението се обясняват по същия начин.
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7. Знанието за Пътя е направено от едно знание и от една
част от пет знания: знанието за дхармите, знанието от умозаключение, Знанието за Разрушението, знанието за Не-Възникването и знанието за ума на друг.
8. Знанието за ума на друг е направено от едно знание и от
една част от четири знания: знанието за дхармите, знанието от
умозаключение, знанието за Пътя и обикновеното знание.
9. Знанието за Разрушението е направено от едно знание и
от една част от шест знания: знанието за дхармите, знанието от
умозаключение, знанието за страданието, за възникването, за
унищожението и за Пътя.35
10. Така и за Знанието за Не-Възникването.
Как знанията, които са двойни (чисти и нечисти) се разделят на десет знания?
8. Знанията са десет на брой. Разделянето се прави в
зависимост от тяхната природа, тяхното противопоставяне, техния апект, техния аспект и техния
обект, техните подготвителни упражнения, постигането на тяхната задача и разпростирането на тяхната причина.
svabhāvapratipakṣānyāmākārākāragocarāt | prayogakṛtakṛtyatvahetūpacayoto daśa ||
1. В зависимост от неговата природа има обикновено знание, защото то не е абсолютно знание.36
2. В зависимост от тяхното противопоставяне има знание за
дхармите и знание от умозаключение. Първото се противопоставя на Камадхату, а второто се противопоставя на висшите
сфери.37
3. В зависимост от техния аспект ((черта)) (акарата,
ākārata, vii.13) има знание за Страданието и знание за Възникването. Тези две знания имат един и същ обект (тоест панчопаданаскандхите, pañcopādānaskandha – петте скандхи на привързване, но се различават по своите аспекти.38
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4. В зависимост от техния аспект и техния обект (аламбана,
ālambana) има знание за Унищожението и знание за Пътя,
които се различават както по своите аспекти, така и по своите
обекти.
5. В зависимост от техните подготвителни упражнения има
знание за ума на друг. Без съмнение това знание се разпростира
и до умствените състояния (чаитта, caitta) на друг, но подготвителното упражнение има отношение към ума (читта, citta).
Също така, въпреки че може да знае чаиттите, то се нарича
парачиттаджняна, paracittajñāna (знание за ума на друг) заради неговото подготвително упражнение.
6. Защото „това, което е трябвало да се направи, е направено“ има Знание за Разрушението: това знание е първото знание, възникващо в серия, в която „това, което е трябвало да се
направи, е направено“. [Знанието за Не-Възникването възниква
в подобна серия, но по-късно.]
7. В зависимост от разпростирането на неговите причини
има Знание за Не-Възникването, защото то има за свои причини
(сабхагахету, sabhāgahetu) цялото чисто знание до и включително Знанието за Разрушението.
***
Казахме, че знанието за дхармите [тоест: а) имащо отношение към Четирите Истини и б) в Пътя на Виждане и в Пътя
на Медитация] се противопоставя на всичко от Камадхату
[тоест „противопоставя се“ на петте категории замърсявания –
тези, изоставяни с Виждането на Четирите Истини и с Медитация в Камадхату]. Освен това
9а-с. Знанието за дхармите в Пътя на медитация, когато има отношение към Унищожението и Пътя, се
противопоставя на трите сфери.
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dharmajñānanirodhe yanmārge vā bhāvanāpathe |
tridhātupratipakṣastat

Знанието за дхармите, отнасящи се до Унищожението и
Пътя, постигнати по време на Пътя на Медитацията, се противопоставя на трите сфери, тоест тези две знания се противопоставят на замърсяванията от по-висшите сфери, които се
изоставят посредством Медитация.39
9d. Знанието от умозаключение не се противопоставя
на Камадхату.
kāmadhātos tu nānvayam ||
В никое от неговите разклонения (Страдание и пр.) знанието вследствие на умозаключение не се противопоставя на замърсяванията от Камадхату.
Кои са специфичните аспекти на десетте знания?
10a-b. Знанието за дхармите и знанието от умозаключение имат шестнадесет аспекта.
dharmajñānānvayajñānaṃ ṣoḍḍaśākāram
Шестнадесетте специфични аспекта ще бъдат обяснени покъсно (vii.13а).
10b-c. Обикновеното знание е същото и обратно.
anyathā | tathā ca sāṃvṛtaṃ
Обикновеното знание има шестнадесет аспекта. То също
взема други ((аспекти)), защото грабва уникалните характеристики, общите характеристики и пр.40
10c-d. Четири, в зависимост от аспекта на тяхната
Истина.41
svaiḥ svaiḥ satyākāraiś catuṣṭayam ||
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Всяко от знанията за Страданието, Възникването, Унищожението и Пътя, отнасящо се до аспектите на техните Истини,
има четири аспекта.
11a-b. Също и знанието за ума на друг, когато е чисто.42
tathā paramatojñānaṃ nirmalaṃ
Знанието за ума на друг в неговата нечиста част (vii.5b-6,
бел. 16) има отношение към аспектите на неговата Истина.
Следователно то има четири аспекта. Тази част от знанието за
ума на друг в действителност е изградена от знанието за Пътя.
11b-c. Когато е нечисто, то има за свои аспекти уникалните характеристики на своя обект.43
samalaṃ punaḥ | jñeyasvalakṣaṇākāraṃ
Когато знанието за ума на друг е нечисто, то грабва уникалните характеристики на своя обект (джнея, jñeya), а именно ума
и умствените състояния на друг. Неговите аспекти съответстват
на тези уникални характеристики, ето защо не са включени в
шестнадесетте.
Чисто или нечисто
11d. То има за своя сфера един отделен обект.44
еkaikadravyagocaram ||
Когато има отношение към ума, то няма отношение към
умственото състояние (чаитта, caitta). Когато има отношение
към определено умствено състояние (например ведана, vedanā –
усещане), то няма отношение към никое друго умствено състояние (например самджня, samjñā – идея).
Ако това е така, защо Благословения казва: „Той наистина
знае ума, който е сарага (sarāga, притежаващ ненаситност) като
сарага“,45 тъй като знанието за ума на друг не знае умовете и
умствените състояния (ненаситност и пр.) по едно и също време, съвсем както човек не хваща дрехата и петното ѝ едновременно?46
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Изразът сарага – притежаващ ненаситност – има две значения. Един ум е сарага или защото е „смесен“ с ненаситност,47
или защото е „обединен“ с ненаситност.48
Умът, свързан с ненаситност (ii.53с), тоест, който понастоящем е в плячка на ненаситността, е сарага по две причини –
той е смесен с ненаситност и той е обединен с ненаситност.
Всеки друг нечист ум49 е единствено сарага до степента, до
която е обединен с ненаситността.
Някои учители 50 мислят, че Сутрата посредством израза
сарагачитта, sarāgacitta единствено обозначава ум, смесен с
ненаситност, тоест ум, свързан с ненаситност. Колкото до ума
витарага, vitarāga – ум без ненаситност – това е, според тези
учители умът, противопоставящ се на ненаситността. В действителност, казват те, ако умът, несвързан с ненаситост, беше
наречен витарага, то умът, свързан с другите замърсявания
(омраза и пр.), също ще се нарича витарага, защото те ((другите замърсявания)) не са свързани с ненаситност.
Възражение: В тази хипотеза един не-замърсен, неопределен ум (ii.71b) не е сарага, тъй като не е свързан с ненаситност. Като следствие трябва да се съгласим с това, което
казват другите учители (Абхидхармиките), че умът е сарага
поради факта, че е обединен с ненаситност, без непременно да е
смесен с ненаситност. По същия начин трябва да обясним другите изрази от Сутрата до „притежаване на заблуда“ (самоха,
samoha) и „непритежаване на заблуда“ (вигатамоха, vigatamoha). [Вж. по-горе бел. 45.]
***
[Вайбхашиките казват:] Един добър ум се нарича съсредоточен ((концентриран)), защото не се е отделил ((букв. не се е
отвърнал)) от своя обект.51 Един замърсен ум е разсеян, защото
е свързан с разсеяност.
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Западните Учители ((букв. Западняците)) или Учителите от
Гандхара, Gandhāra казват: Един ум, свързан с мързел е концентриран.52 Разсеяният ум е всеки друг замърсен ум.
[Вайбхашиките] не приемат тази дефиниция. Те казват: В
тази система същият ум, а именно замърсеният ум, свързан с
мързел, ще бъде едновременно и съсредоточен, и разсеян.
Освен това тази система противоречи на Мулашастра, Mūlaṡāstra (според Японския издател, Джнянапрастхана, Jñānaprasthāna, 15.9), която казва: „Той наистина познава съсредоточения (самкшипта, saṁkṣipta) ум, надарен с четирите знания: знание за дхармите, знание вследствие на умозаключение, обикновено земно знание и знание за Пътя“ (Vibhāṣā, TD 27, т. 950с8).
***
Един замърсен ум е потънал, защото е свързан с леност.53
Един добър ум е „под контрол“, защото е свързан с правилно усилие.54
***
Един замърсен ум е наречен малък, защото е обичан от
„малки“ хора. Един добър ум е наречен голям, защото е обичан
от „велики“ хора.55
Или по-скоро двата ума – замърсеният и добрият – са наречени малък или велик, защото техните корени, тяхната цена
((ценни качества)), техните съпътстващи, техният антураж и
техните сили са съответно малки или велики.
В действителност:
1. Един замърсен ум е с малки корени, тъй като има два
корена – заблуда плюс гняв или алчност, а добрият ум винаги е
свързан с трите корена на доброто.
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2. Един замърсен ум е с ниска цена, тъй като е придобит без
усилие. Добрият ум има висока цена, тъй като е осъществен с
цената на огромно усилие.
3. Един замърсен ум има малко съпътстващи, тъй като
замърсеният ум не се придружава от придобиването на бъдещ
ум от същия вид.56 Един добър ум има много съпътстващи, тъй
като се придружава от придобиването на бъдещ ум57 от същия
вид.
4. Един замърсен ум има малко следващи го, тъй като е
заобиколен само от три скандхи – ведана, самджня и самскара.
Един добър ум има много следващи го, тъй като винаги включва рупа (дхиянанасравасамвара, dhyānānāsravasaṁvara – незамърсената дисциплина, iv. 4a, 26).
5. Един замърсен ум е с малко сила, тъй като корените на
доброто, отсечени, се раждат отново (ii.36, iv.80с). Един добър
ум има велика сила, тъй като Търпението от Знанието за
дхармите, отнасящо се до Страданието, непременно отсича
десет латентни замърсявания (анушая, anuṡaya).
Ето защо замърсеният ум е наречeн малък, а добрият ум –
велик.
***
Един замърсен ум е са-уттара ((sa-uttara, не-твърд, не-съсредоточен)), защото е свързан с лекомислие (ауддхатя, auddhatya). Един добър ум е ануттара ((anuttara, твърд, съсредоточен)), защото се противопоставя на лекомислието.58
Спокойните и неспокойните умове се обясняват по същия
начин.
***
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Един замърсен ум е не-вглъбен, защото е свързан с разсеяност. Един добър ум е вглъбен, защото се противопоставя на
разсеяността.
Един замърсен ум е не-отгледан, защото двете отглеждания
(vii.27) отсъстват. Един добър ум е отгледан поради обратното.
Един замърсен ум е неосвободен, понеже е несвободен сам
по себе си, нито е свободен по отношение на серията, в която
възниква.59 Един добър ум може да бъде освободен, както сам
по себе си, така и от гледна точка на серията, в която възниква.
Такова е обяснението на Вайбхашиките.
***
Това обяснение [казват Саутрантиките] не е в съответствие със Сутрата и не взема предвид смисъла на термините.
Първо. Как не съответства на Сутрата?
Сутрата казва: „Какво е вътрешно-съсредоточен ум? Ум,
който се съпровожда от тъпота и мързел или ум, който
вътрешно се съпровожда от спокойствие, но не от прозрение“.
„Какво е външно-разсеян ум? Ум, който е разпилян към
петте обекта на удоволствие или който външно се съпровожда
от прозрение, но не от спокойствие“.60 [От този текст излиза, че
ум, свързан с мързел, може да бъде съсредоточен.]
Но [отговарят Вайбхашиките] ние казахме (стр. 1580), че
ако ум, свързан с мързел е съсредоточен, то замърсеният (и
следователно разсеян) ум, когато е свързан с мързел, ще бъде
едновремено и съсредоточен, и разсеян.
Да, така казахте, но това не важи. В действителност ние
може само да потвърдим, че един замърсен ум, когато е свързан
с мързел, е разсеян.61
Но [отговарят Вайбхашиките] вашата теза противоречи на
Шастрата!
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Може. Но е по-добре да противоречи на Шастра, отколкото на Сутра.62
Второ. Как на това обяснение му липсва правилното
значение на различните термини?
Защото то представя характеристиките на различните умове
– разсеян, потънал, малък, не-спокоен, не-вглъбен, не-отгледан
и не-освободен от една страна и съсредоточен, под контрол и
пр., от друга – без да отбелязва техните различия.63
[Вайбхашиките отговарят:] Грешно е, че не посочваме конкретния смисъл на различните термини. Качеството „замърсен“
на разсеяните и пр. умове, е едно и също; а ние обясняваме
особените недостатъци на тези различни замърсени умове. По
същия начин обясняваме особените качества на различните
добри умове, при което техните добри качества не се разграничават.
Ние отговаряме, че смисълът на различните термини не е
предаден правилно, защото вие не успявате да отклоните
възражението, отнасящо се до противоречието със Сутрата.64
[В действителност Сутрата казва, че ум, съпровождан от тъпота и мързел е съсредоточен. Ум, обединен с мързел и замърсен
поради обединението му с тъпотата, е съсредоточен, но не може
да бъде добър, защото тъпотата е клешамахабхумика, kleṡamahābhūmika.]
И ако [както вярват Вайбхашиките] под потопен ум65 Сутрата обозначаваше малък ум, тя нямаше да говори поотделно
за потопен ум и малък ум. Само че тя ги разграничава, защото
казва: „Когато умът е потопен или се страхува, че ще бъде
потопен, това не е подходящо време за отглеждане на частите
на бодхи, ((наречени)) прашрабдхи, самадхи и упекша; praṡrabdhi, samādhi, upekṣa. Когато умът е малък или се страхува, че ще
стане малък, това не е походящият момент за отглеждане на
частите на бодхи, ((наречени)) дхармавичая, виря и прити; dharmavicaya, vῑrya, prῑti.66
Възражение [на Вайбхашиките:] Дали отглеждането на частите на Бодхи в случая, който ни засяга, е частично?67 [Трябва
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ли да вярваме, че в определен момент човек отглежда прашрабдхи, самадхи, упекша, a в друг момент дхармавичая, виря и
прити?]68
Не. Когато текстът казва „отглеждане“, той не обозначава
факта на обновяване, а факта на фиксиране на вниманието или
вземането му като обект.
[Отговор на Вайбхашиките:] 69 Умът, в който леността
доминира и в който лекомислието е намалено, се нарича „потопен“ (лина, lῑna). Умът, в който лекомислието доминира и в
който леността е намалена, се нарича „малък“ (уддхата, uddhata). Тези два ума следователно са различни и Сутрата може да
говори за тях поотделно без да противоречи на нашата система.
Но имайки предвид факта, че тези две замърсявания – лекомислие и леност – съществуват заедно в една единична умствена
купчина, казваме, че умът, който е потопен, е малък.70
71

Ние нямаме претенцията да поставяме под съмнение
текст, който е даден умишлено, но не такова е намерението на
Сутрата [т.е. да обозначи като потопен ум, в който леността
доминира ...].
***
В представената по-горе теза, че всички умове „обединени с
ненаситност“ (рагасамюкта, ragāsaṁyukta), „притежават ненаситност (сарага), какъв е смисълът на израза рагасамюкта,
ragāsaṁyukta – обединен с ненаситност?
1. Ако един ум е обединен с ненаситност и като следствие
притежава ненаситност, защото притежаването на ненаситност
продължава в серията, в която този ум е произведен, тогава
умът на един несъвършен светец или Шаикша, дори когато е
чист, ще се нарича „притежаващ ненаситност“, тъй като ненаситността не е била напълно изхвърлена от серията на Шаикша.72
1582

Глава VII

Знания

2. Ако умът е както обединен с ненаситност, така и притежаващ ненаситност поради факта, че той е обект (аламбана) на
„активна ненаситност“,73 тогава нечистият ум на един Архат ще
притежава ненаситност, тъй като този ум може да бъде обектът
на ненаситността на друг човек.74
Ако не приемате, че умът на един Архат може да бъде
„грабнат“ като обект посредством ненаситността на друг човек,
как може този ум да се нарече нечист?
Ще кажете ли, че той е нечист не защото е обект на ненаситността на друг, а защото е обект вследствие на едно „общо
замърсяване“ (саманяклеша, sāmānyakleṡa, v.12, а именно на
невежество или заблуда) на друг? В тази хипотеза не казвайте,
че този ум е сарага, тоест че „притежава ненаситност“. Поскоро кажете, че е самоха, тоест „притежаващ моха“, тъй като
той е обектът на моха или невежеството на друг.
Но, ще кажем ние, никое от тези предложени обяснения не
става. В действителност знанието за ума на друг няма
отношение към „притежаванията“, които може да се намират в
серията на друг. Следователно, когато аз знам, че умът на друг
човек притежава ненаситност, този ум на другия не притежава
ненаситност, защото той е „обединен с ненаситност“ в смисъл,
че се придружава от притежанието на ненаситност или в смисъл, че се намира в серията, от която това притежание не е било
изхвърлено.
Знанието за ума на друг повече не знае ненаситността,
която ще бъде обект на ума на друг.
Следователно умът не е наречен сарага поради факта на
рагасамйога – фактът да бъдеш „обединен с рага ((похот))“ – в
предложения двояк смисъл.
***
[Възражение:]75 Ако това е така, какво е ум сарага?
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[Васубандху:] Човек трябва да реши какво е намерението на
Сутрата. Сарага ум или ум „притежаващ ненаситност“ не е ум
рагасамюкта – ум, обединен с ненаситност, а рагасампраюкта
ум, тоест ум, свързан с ненаситност – ум, в който ненаситността
съществува понастоящем. Витарага – без ненаситност – е ум,
който не е свързан с ненаситност, дори когато този ум ще се
придружава от притежаване на ненаситност.
[Възражение:] изразът витарага не може да има това
значение, защото друга Сутра казва, че ум, който е без ненаситност (витарага), без гняв (вигатадвеша, vigatadveṣa) и без
невежество (вигатамоха, vigatamoha) не пада обратно в тройното съществуване. Само че ако този ум се съпътства от притежаване на ненаситност и пр., отново ще падне обратно.
[Васубандху:] В тази друга Сутра „умът без ненаситност“
(витарага читта) обозначава „ум, който не се съпътства от
притежаване на ненаситност“ (витарагапрапти читта, vitarāgaprāpti citta).
[Възражение:] Не оборвате ли собственото си мнение? Ние
в действителност казахме (стр. 1573), че ако човек нарече един
ум витарага, защото е без ненаситност, тоест ум, в който в
настоящия момент ненаситността не е активна, то тогава човек
трябва да нарече всички умове, свързани с някое друго замърсяване, витарага. Но човек не казва, че ум, свързан с омраза е
витарага – без ненаситност.
[Васубандху:] Няма нищо грешно в това да се каже, че ум
без ненаситност е витарага. Само че човек не разглежда ума
без ненаситност, но обединен с омраза, като витарага, а поскоро като „притежаващ омраза“ (садвеша, sadveṣa), различавайки го въз основа на неговата специфична характеристика,
тази на „свързан с омраза“.
***
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Когато знанието за ума на друг достигне до своя обект, а
именно умът на друг човек, дали то достига до ума на другия,
както последният го знае?
Не. Когато човек знае ума на друг, той не вижда обекта на
неговия ум. Той не вижда този ум по начина, по който самият
ум знае нещо: човек само знае, че той е замърсен и пр., но не
знае обекта, цвета и пр., вследствие на които е замърсен. Ако
беше обратното, знанието за ума на друг щеше има отношение
към рупа и пр. и повече нямаше да е знание за ума на друг.
Знанието за ума на друг ще има отношение към себе си: защото
човекът, чиито ум аз знам, може в същия момент да знае моя
ум.
Характеристиките на знанието за ума на друг са установени: то знае индивидуалните характеристики на едно нещо
(дравя-свалакшана, dravya-svalakṣaṇa ), но не неговите основни,
условно истински характеристики (неговите самвритисатсаманялакшана, saṁvṛtisat-sāmānyalakṣaṇa). То знае ума и умствените състояния, но не физическата материя; настоящето, но
не и миналото или бъдещето; на друг, но не на себе си; от
сферата на Камадхату и Рупадхату, но не от Арупядхату. Или
по-скоро ((знае)) чистия ум и умствените състояния от категорията, към която самият той принадлежи. Чист, той знае един
чист ум и умствените състояния. Нечист, той знае един нечист
ум и умствените състояния. Знанието за ума на друг е несъвместимо с Пътя на Виждане и с Непрекъсваемия Път (анантарямарга), със Самадхи върху Пустотата и Самадхи върху НеБелезите ((липсата на каквито и да било характеристики)) и със
Знанието за Разрушението и Знанието за Не-Възникването. Не
са изключени други условия: знанието за ума на друг е съвместимо с Пътя на Медитацията (Пътя на Освобождението –
вимуктимарга, vimuktimārga – и Пътя на Разграничаването –
вишешамарга, viṡeṣamārga), с Необвързаното Самадхи (апранихитасамадхи, apraṇihita-samādhi) и пр.
Учението за знанието за ума на друг приключи.
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12a-b. Другите имат четиринадесет аспекта с изключение на аспекта пустота и аспекта не-Аз.
śeṣe caturdaśākāre śūnyānātmavivarjite |
„Другите“ са Знанието за Разрушението и Знанието за НеВъзникването.
Двете имат четиринадесет аспекта ((черти)) (vii.13а), с изключение на аспекта пустота и аспекта не-Аз. В действителност
тези две Знания, независимо че са от абсолютното ниво на истината, 76 се включват също в обикновеното ниво на истината
(vi.4).77 Те следователно са чужди на аспектите пустота и не-Аз.
Когато един аскет „отпътува“ от съзерцанието, в което са осъществени знанията за абсолютната истина, посредством силата
на тези знания се произвеждат по-късни знания78 от обикновеното ниво на истината: „моите раждания са отсечени, религиозният живот е бил отгледан напълно, направил съм каквото е
трябвало да направя и повече не знам за никакви мои ((бъдещи)) съществувания“. 79 Двете знания – Знанието за Разрушението и Знанието за Не-Възникването – следователно участват в
обикновеното ниво на истината, не сами по себе си или по
дефиниция, а поради техния постоянно изливащ се резултат.
Има ли други чисти аспекти извън тези шестнадесет?
12с. Няма чисти аспекти извън шестнадесетте.
nāmalaḥ ṣoḍaśabhyo ’nya ākāraḥ
Учителите от Кашмир казват, че извън шестнадесетте няма
чисти аспекти.
12d. Някои други, според Шастрата, твърдят, че има.
anye ’sti śāstrataḥ ||
Чуждите ((на това Учение)) Учители са на противното
мнение. [За мнението на „другите учители“, вж. стр. 1587].
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Мулашастра, Mūlaṡāstra казва:80 „Може ли човек да разграничи дхармите, принадлежащи на Камадхату с ум, не-включен
измежду отделните Дхату ((Dhātu, Сфера)) (тоест, чист)? Човек
може да ги разграничи, както са – като непостоянни, страдание,
пустота, безличностни, причина, най-близка причина, близка
причина, специфична причина – там е тази характеристика
(стхана, sthāna, букв. там е това това спиране), там е тази
причина (васту, vastu, букв. нещо, обект)“.
Ето защо човек трябва да разглежда специфичните аспекти,
дадени с изразите асти етат стханам, асти етад васту; asty
etat sthānam, asti etad vastu, като двa чисти аспекта, прибавени
към осемте аспекта на страданието и възникването.
Според Учителите от Кашмир Шастрата не учи на съществуването на тези два допълнителни аспекта. Човек трябва
да разбира: „ ... достатъчно е (асти аям йогах; asty ayaṁ yogaḥ),
че един чист ум разграничава тези дхарми като непостоянни ...“
Чуждите Учители отговарят, че такaва интерпретация е
недопустима. Защото, ако Шастрата въвежда изразите асти
етат стханам ... без да се отнася към чистите аспекти, а само
като чиста фразеология, тя би ги използвала в съответен пасаж,
тоест когато обяснява: „Може ли човек да разграничи дхармите, принадлежащи на Камадхату с ум, който се поддава на
изоставяне посредством Виждане на Истините? Да, може да ги
разграничи, а именно, той става привързан към тях, той мрази,
гордее се със себе си, греши, грешно разграничава тези дхарми
като Аз, мое (= каядришти, kāyadṛṣṭi), вечно или краткотрайно
(антаграхадришти, antagrāhadṛṣṭi), като не-причина, не-действие, несъществуващо (= митхядришти, mithyādṛṣṭi), като
върховно, превъзходно, отличително, най-висше (= дриштипарамарша, dṛṣṭiparāmarṡa), като пречистване, освобождение,
спасение (= шилавратапарамарша, ṡῑlavrataparāmarṡa), с безпокойство, несъгласие или съмнение“.81 Този текст трябваше да
включва изразите асти етат стханам ..., ако единствено обозначаваше асти аям йогах в смисъл, че е фатално ум, който се
поддава на изоставяне посредством Виждане на Истините, да
разглежда дхармите като Аз, мое ...
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***
Колко неща съставят шестнадесетте аспекта?
13а. Аспектите са шестнадесет неща.82
draṣyataḥ ṣoḍaśākārāḥ
Някои учители казват, че аспектите, шестнадесет по име, в
действителност са само седем. Четирите аспекта на Истината за
Страданието в действителност са различни един от друг. Аспектите на другите Истини, според тяхното четворно име, съставляват само едно нещо за всяка Истина: хету, hetu (материална
причина), самудая, samudaya (възникване или произход), прабхава, prabhava (появяване) и пратяя, pratyaya (резултантно,
ефикасно условие) са синоними и са само един аспект. По
същия начин, по който Шакра, Индра и Пурамдара; Ṡakra,
Indra, Puraṁdara, са различни имена на един и същ персонаж.
Аскетите съзерцават поотделно четирите аспекта на Истината
за Страданието и всеки от аспектите – материална причина и
пр. – на другите три Истини.
Само че [Вайбхашиките, Vaibhāṣika] твърдят, че шестнадесетте аспекта съществуват в действителност [защото трябва да
се съзерцават един по един].83
Първо. За Истината за Страданието:
1. Непостоянство, защото то възниква в зависимост от ефикасни ((които водят до резултат)) причини.
2. Страдание, защото е болезнено по природа (vi.3).
3. Пусто, защото се противопоставя на вярата на възгледа,
че има неща, принадлежащи на Аз-а.
4. Не-душа, защото се противопоставя на вярата в Аз.
Второ. За Истината за Възникването:
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1. Причина (хету), защото тя има характеристиката на семе
(биджадхармайогена, bῑjadharmayogena). Хету е далечна или
материална причина. Думата йога обозначава няя, nyāya или
истина.
2. Възникване, защото то произвежда. Това е близката причина, тази от която една дхарма непосредствено възниква или
произлиза.
3. Последователно появяване, което съставлява серията:
семе, кълн, стъбло ...
4. Ефикасни условия (пратяя), като осъществяващи резултат от съвместна причино-следствена връзка. Например, едновременното случване на ефикасни условия – глина, прът, грънчарско колело, канап, вода и пр. – произвежда грънци (вж.
ii.64).
Трето. За Истината за Унищожението:
1. Унищожение поради разрушаването на [нечистите] скандхи.
2. Спокойствие поради унищожаването на трите огъня –
ненаситност, гняв и заблуда (viii.26с).
3. Превъзходност поради липсата на всякаква болка.
4. Освобождение, защото е разединено от всички причини
за болка.
Четвърто. За Истината за Пътя:
1. Път, защото човек го преминава (към Нирвана).84
2. Истина, защото е йогаюкта, yogayukta, тоест надарен с
доказателства, надарен с възможности или средства.
3. Придобиване, защото довежда до правилно придобиване,
тоест човек придобива (Нирвана чрез него).
4. Категорично освобождаване, защото той е причина да се
премине отвъд по категоричен начин.
Има второ критично тълкуване:
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Първо. За Истината за Страданието:
1. Непостоянно (анитя, anitya), защото не е категорично
(анатянтика, anātyantika).
2. Страдание, защото наподобява товар.
3. Пусто, защото е пусто откъм пуруша (puruṣa, вършител и
пр.)
4. Не-душа, защото не изпълнява волята.85
Второ. За Истината за Възникването:
1. Причина (хету), защото случването се случва от нея (коренът хи, hi обозначава гати, ((gati, идване)) ; хету, hetu обозначава хиноти асмат, ((hinoty asmāt, скоро се задвижва).
2. Възникване (самудая), защото има появяване ((букв. изникване)) (дхармата изниква от бъдещето).86
3. Появяване (прабхава), защото е процесия“ (прасарана,
prasaraṇa).
4. Условие (пратяя) или основа, тоест главният елемент от
действието пораждане.
Трето. За Истината за Унищожението:
1. Унищожение поради прекратяването на предишното
страдание и не-продължаването на последващото страдание.
2. Спокойствие, защото е освободено от трите обусловени
характеристики (самскриталакшани, saṁskṛtalakṣaṇa, ii.45с).
3. Превъзходство, защото е абсолютно добро (парамартхашубха, pāramārthaṡubha, iv.8с).
4. Спасение, защото подсилва ((укрепва)) безпределно (9v.
8b).87
Четвърто. За Истината за Пътя:
1. Път, защото се противопоставя на неправилния път.
2. Истина, защото се противопоставя на не-истината.
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3. Придобиване, защото не е в противоречие с „града“ на
Нирвана.88
4. Категорично избавление, защото изоставя съществуването в Трите Дхату.
***
Тъй като древните обяснения се различават, позволено ни е
да представим едно трето обяснение.
Първо. За Истината за Страданието:
1. Непостоянно, защото възниква и умира.
2. Страдание, защото е неприятно за ума на Ариите.
3. Пусто, защото в него няма атман ((atman, душа)).
4. Не-душа, защото това не е един атман.
Второ. За Истината за Възникването: четирите аспекта на
Втората истина – причина (хету), възникване (самудая), появяване (прабхава) и условие (пратяя) – са обяснени съгласно Сутрата: „Петте упаданаскандхи, upādānaskandha (нечисти скандхи, скандхи на привързване, i.8а) са чхандамулака, чхандасамудая, чхандаджатия, чхандапрабхава; chandamūlaka, chandasamudaya, chandajātῑya, chandaprabhava“, тоест те имат чханда (= желание = тришна = tṛṣṇā = жажда) за свой корен (мула,
mūla) или хету ((причина)), която води до тяхното възникване
(самудая), до тяхното обуславяне (чхандаджатия, chandajātῑya
= с такава природа, от такъв вид = чхандапратяя, chandapratyaya), до тяхното появяване (прабхава, prabhava). 89 Единствената разлика между Сутрата и Шастрата е, че последната поставя аспекта условие (пратяя) на първо място, а не
аспекта появяване (прабхава).90
***
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Каква е разликата между тези четири вида „процесии“?
А. Трябва да се различават четири състояния (авастха,
avasthā) на желанието (чханда):
1. Привързаността, която човек изпитва към себе си, когато
мисли „Аз съм“, без по друг начин да разграничава един действителен ((отделен)) Аз, без да мисли за един минал или бъдещ
Аз.
2. Желание за последващо съществуване без никакво
уточняване ((конкретизиране)).
3. Желание за определено последващо съществуване.
4. Желание за превъплъщение – желанието, което кара
човек да извърши определено действие.
Първото желание е първоначалната причина за страданието
– както семето е първоначалната причина за плода. То е
наречено хету.91
Второто желание е това, което води до последващо
съществуване – както произвеждането на кълн, стъбло и пр. е
причинният процес или възникването (самудая), което води до
плод. Затова то е наречено самудая – причина, която води до
резултат.
Третото желание е причината, която определя качеството на
страданието – както почвата, водата, торовете и пр. определят
плодородността, зреенето, появяването на плода. Затова то е
наречено пратяя или условие.92
Четвъртото желание е причината, от която се появява плода
– както цветът е причината за плода. Затова то е наречено
прабхава или появяване.
Четвъртото желание е непосредствената или пряката
причина. Другите три са междинни или непреки причини.
Б. И отново според Сутрата93 има две групи по пет „начина на действие на желанието“ (тришнавичарити, tṛṣṇā1592
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vicārita) и две групи по четири, които съответно са четирите
желания, изучени по-горе. Първите две желания имат пет
аспекта, а последните две – четири.
а) когато някой мисли асми, „Аз съм“, се произвежда обикновена привързаност към собствената личност без конкретно
уточнение. Тя е петорна: Аз съм такъв; Аз съм същият [като
преди]; Аз съм различен; Аз съм нещо, което е; Аз съм нещо,
което не е;
б) когато някой мисли бхавишями, bhaviṣyāmi, „Аз ще
бъда“, се произвежда общо желание за последващо съществуване без конкретика, което също е петорно: „Аз ще бъда такъв,
Аз ще бъда „толкова“, Аз ще бъда различен, Аз ще съществувам
и Аз няма да съществувам“;
в) произвежда се обособено ((уточняващо)) желание за последващо съществуване, което е четворно: „Нека да бъда; нека
да бъда такъв; нека да бъда същият; нека да бъда различен“;
г) произвежда се желание за превъплъщаване, което е
четворно: „Абсолютно задължително е Аз да бъда, да бъда
такъв, същият, различен“.94
Първите желания са първоначалната причина за страданието. Затова те са хету ... Останалото е, както по-горе.
Трето. За Истината за Унищожението:
1. Унищожение, защото то отсича превъплъщaването.95
2. Спокойствие, защото е прекатяване на цялото страдание,
затова е казано: „Всички самскари, О Бхикшу, са страдание.
Единствено само Нирвана е абсолютно спокойствие“.96
3. Превъзходно, защото е най-високото.
4. Категорично спасение, защото е без връщане.
Четвърто. За Истината за Пътя:
1. Път, защото наподобява правилния път.
2. Истина, защото е истина.
1593

Глава VII

Знания

3. Придобиване, защото е определен ((категоричен)), тоест
човек пристига по този път, а не по друг, както е казано: „Този
път води до чистота, другите системи не водят до нея“.
4. Категорично избавление, защото е категорично отделяне
от тройното съществуване.
[Четвърто обяснение]97
[Първо. За Истината за Страданието:]
Освен това, с цел да се излекуват хората, които подхранват
възгледи за постоянство, блаженство, за неща, принадлежащи
на Аза и за душа, се установяват аспектите непостоянство, страдание, пустота и не-душа.98
[Второ. За Истината за Възникването:]
1. Аспектът причина се противопоставя на възгледа „Има
само една причина“ (насти хетух, nāsti hetuḥ, v.7).
2. Аспектът възникване се противопоставя на възгледа
„Има само една причина“ – била тя Ишвара или прадхана
(ii.64). Причината е комплекс.
3. Аспектът появяване се противопоставя на идеята за
еволюция (паринамадришти, pariṇāmadṛṣṭi), на теорията, че
бхава, ((bhāva, съществуването)), съществуващо първоначално,
трансформира само себе си; по-скоро бхава ((означава))
„започва“.99
4. Аспeктът условие се противопоставя на възгледа, че
светът е създаден от едно интелигентно същество (буддхипурвакритадришти, buddhipūrvakṛtadṛṣṭi, iv.1): нещата възникват от
множество причини.100

[Трето. За Истината за Унищожението:]
1. Аспeктът унищожение се противопоставя на възгледа, че
няма освобождение.
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2. Аспeктът спокойствие се противопоставя на възгледа, че
освобождението е страдание.
3. Аспeктът превъзходство се противопоставя на възгледа,
че щастието от дхияните и самапаттите е превъзходно (v.7).
4. Аспeктът категорично избавление се противопоставя на
възгледа, че освобождението е обект на падане, че не е окончателно.
[Четвърто. За Истината за Пътя:]
Аспeктите Път, истина, отглеждане и категорично избавление се противопоставят съответно на възгледите, че няма път,
че грешен път е Пътят, че има друг път и че Пътят е обект на
падане.
13b. Аспектите са праджня.101
prajñākāraḥ
По своята природа аспектите са умствена праджня или
разграничаване (ii.24).
Но ще кажем, че ако това е така, тогава праджня –
знанието, което разграничава дхармите – няма да е надарено с
аспектите, защото праджня не може да бъде свързана (сампраюкта, saṁprayukta) с праджня. Ето защо е правилно да се каже
[също и според Саутрантиките], че „аспектът“ е начин на
възприемане (грахана, grahaṇa) на обекти от ума и умствените
състояния.102
Дали само праджня е това, което възприема различните,
уникални характеристики (вишеша, viṡeṣa, i.14с) на обектите?
13b-c. Всичко, което има обект, възприема.
tayā saha | ākāraynti sālambāḥ
Праджня и всички други дхарми, които имат обект (саламба, sālamba),103 възприемат.
13d. Всичко, което съществува, е обект на възприятие.
1595

Глава VII

Знания
sarvam ākāryate tu sat ||

Всичко, което съществува, се възприема от дхармите, които имат обект.
Следователно имаме повече или по-малко три големи категории:
1. праджня е аспект, субект и обект;
2. другите умове и умствени състояния, които са свързани с
праджня, са субект и обект;
3. всички други дхарми, обусловени или необусловени, са
само обект.104
***
Обяснихме аспектите на десетте знания. Сега трябва да
обясним техните природи, сферата, което служи за тяхна основа
(бхуми, bhūmi) и човекът (ашрая, āṡraya), у когото възникват.
14а. Първото има три природи; другите са добри.
tridhādyaṃ kuśalāny anyāni
„Първото“ е земното, обикновено знание, защото това знание е именовано първо в Кариката (vii.2b)105 и бива три вида:
добро, лошо или неутрално. Деветте други знания са само
добри.
14b. Първото съществува във всички сфери.
ādyaṃ sarvāsu bhūmiṣu |
То съществува във всички сфери – от Камадхату до Бхавагра (= наивасамджнянaсамджняятана, naivasaṁjñānāsaṁjñāyatana).
14с. В шест, знанието, наречено дхарма.
dharmākhyaṃ ṣaṭsu
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Едно знание за дхармите се придобива във или посредством Четирите Дхияни и в Анагамя, Anāgamya и Дхиянантара,
Dhyānāntara.
14c-d. В девет, това, което е наречено анвая (от умозаключение).
navasu tv anvayākhyaṃ
Знанието от умозаключение се придобива в шестте сфери,
които бяха споменати и освен това – в три Арупи.
14d. Така също и шестте джняни.
tathaiva ṣaṭ ||
Когато човек ги разглежда заедно, около шест знания – знанието за Страданието, Възникването, Унищожението, Пътя,
Разрушението и Не-Възникването – се придобиват в девет сфери. Когато те формират част от знанието за дхармите, те се
придобиват в шест сфери. Когато те формират част от знанието
от умозаключение, те са придобити в девет сфери.
15а. Знанието за ума на друг съществува в Четирите
Дхияни.
dhyāneṣv anyamanojñānaṃ
Знанието за ума на друг се придобива само в Четирите
Дхияни и никъде другаде.
15b. То има за своя основа човек или в Камадхату или
в Рупадхату.
kāmarūpāśrayaṃ ca tat |
Същества от Камадхату и Рупадхату осъществяват знанието за ума на друг.
15с. Знанието за дхармите – от човек в Камадхату.106
kāmāśrayaṃ tu dharmāruyam
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Знанието за дхармите може да се осъществи единствено от
човек в Камадхату, не от човек в Рупадхату или Арупядхату.
15d. Другите – в „хора“ от трите сфери.
anyattraidhātukāśrayam ||
Кои са другите знания?
Това са осемте знания с изключение на знанието за ума на
друг и знанието за дхармите.
***
Обяснихме сферите, в които се придобиват знанията и сферите, към които принадлежат хората, които могат да ги придобият. Сега да обясним връзката на знанията с четирите приложения ((практики)) на пълната съсредоточеност.
16а. Знанието за Унищожението е едно приложение на
пълната съсредоточеност.
smṛtyupasthānam ekaṃ dhīr nirodhe
Знанието за Унищожението е едно приложение ((прилагане)) на пълната съсредоточеност, което се отнася до дхарма.
16b. Знанието за ума на друг е тройно.
paracittadhīḥ | trīṇi
Знанието за ума на друг, свързано с ума на друг, задължително е свързано с ведана, самджня и самскарите.
16с. Другите – четири.
catvāri śeṣāṇi
С изключение на Знанието за Унищожението и знанието за
ума на друг, другите осем знания имат за своя природа четирите
приложения на пълната съсредоточеност [знанието за Страда1598
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нието в действителност понякога се свързва с тялото ...; знанието за Пътя, когато има чистата дисциплина 107 ((спазването на
правилата)) за свой обект, е едно приложение на пълната
съсредоточеност, свързана с тялото].
***
Различните знания на колко други знания са обект?
16d. Девет знания са обектът на знанието за дхармите.
dharmadhīgocaro nava ||
С изключение на знанието от умозаключение.
17а. Девет са обектът на знанието от умозаключение и
на знанието за Пътя.
nava mārgānvayadiyoḥ
С изключение на знанието за дхармите в знанието от
умозаключение; с изключение на земното обикновено знание в
знанието за Пътя, защото то не формира част от Пътя.
17b. Две са обектът на знанието за Страданието и Възникването.
duḥkhahetudhiyor dvayam |
Обикновеното земно знание и частта от знанието за ума на
друг, която е нечиста, са обектът на знанието за Страданието и
за Възникването.
17с. Десет – на четири.
caturṇāṃ daśa
Десет знания са обектът на обикновеното земно знание, на
знанието за ума на друг, на Знанието за Разрушението и на Знанието за Не-Възникването.
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17с. Никои не са обект на едно.
naikasya
Никое знание не е обект на знанието за Унищожението,
чиито единствен обект е Унищожението, придобито вследствие
на съзнателно усилие (пратисамкхяниродха, pratisaṁkyānirodha).
***
Колко дхарми като цяло съставляват обекта на десетте знания? Колко дхарми съставляват обекта на всяко едно знание?108
17d. Като цяло техният обект е десет дхарми.109
yojyā dharmāḥ punar daśa ||
Кои са тези десет дхарми?
18a-b. Дхармите от Трите Дхату, чистите дхарми, необусловените, като всяка категория е двойна.
traidhātu kāmalā dharmā akṛtāś ca dvidhā dvidhā
Обусловените дхарми са разделени на осем класа: дхарми
от Камадхату, от Рупадхату, от Арупядхату плюс чистите
дхарми, всичките или свързани, или несвързани с ума (сампраюкта, випраюкта; saṁprayukta, viprayukta, ii.22).
Необусловените дхарми са разделени на два класа – добри и
неутрални.110
Кои от тези два класа дхарми са обектът на десетте знания?
1. Обикновеното земно знание е свързано с десет дхарми.
2. Знанието за дхармите е свързано с пет – две дхарми от
Камадхату, свързани или несвързани с ума111 и добра необусловена дхарма.
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3. Знанието от умозаключение е свързано със седем – две от
Рупадхату, две от Арупядхату и две чисти, което прави шест и
добра необусловена дхарма.
4-5. Знанието за Страданието и Възникването са свързани
само с добри необусловени дхарми.
7. Знанието за Пътя е свързано с двете чисти дхарми.
8. Знанието за ума на друг е свързано с три – дхармите,
свързани с ума, които са от Камадхату, от Рупадхату и чисти.
9-10. Знанието за Разрушението и Знанието за Не-Възникването са свързани с девет дхарми, с изключение на неутралните необусловени дхарми.
***
Може ли някой посредством едно единствено знание112 да
знае всички дхарми?
Не.
Въпреки това
18c-d. Едно обикновено знание, с изключение на неговото собствено множество, знае останалото като
не-Аз.
sāṃvṛtaṃ svakalāpānyadekaṃ vidyādanātmataḥ ||
Когато един момент от обикновеното знание знае всички
дхарми като не-Аз, то това е с изключение на общото цяло от
дхарми, които са:
1. Самото обикновено знание – същият този момент на
обикновено знание – защото субектът на знанието не може да
бъде негов собствен обект.113
2. Умствените дхарми, които са свързани с него ((с момента)), защото те имат същия обект.
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3. Дхармите, разединени от ума, но придружаващи го,
например неговите характеристики (ii.45с), защото те са твърде
близо.
Това обикновено знание за универсално съзнание принадлежи само на Камадхату, понеже е праджня ((знание)) от слушане или размишление (шрутамаи, чинтамаи; ṡrutamayῑ, cintamayῑ), а не праджня от вглъбяване (бхаванамаи, bhāvanamayῑ,
iv.123с), защото обикновеното знание, което е от този трети вид
праджня, винаги има установена сфера за свой обект. Ако беше
обратното, човек можеше в сферите да придобива разединение
от всичко по едно и също време.114
***
С колко знания са надарени различните категории хора?
Обикновеният човек притежава само обикновеното земно
знание. Когато е разединен [от Камадхату], той също притежава знание за ума на друг.
Колкото до Ария
19a-b. Неразединен, в първия чист момент, той притежава едно знание.
ekajñānānvito rāgīprathame ’nāsravakṣaṇe |
Един Ария, който преди да влезе в Пътя не е разединен с
помощта на земния път, в момента в който Търпението, което е
знание за дхармите, свързани със Страданието (духкхе дхармаджнянакшанти, duḥkhe dharmajñānakṣānti, vi.25с) възниква,
притежава едно знание, а именно обикновеното земно знание,
защото това Търпение не е знание (vii.1).
19с. Във втория момент той притежава три знания.
dvitīye tribhiḥ
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В момента на знанието за дхармите, свързани със Страданието, той притежава обикновеното земно знание, знанието
за дхармите и знанието за Страданието.
19c-d. Отвъд това, в четири момента, всеки път добавяйки по едно знание.
ūrdhvas tu catuṣrv ekaikavṛddhimān ||
По едно знание се добавя във всеки един от четири последователни момента. В четвъртия момент (знанието за страданието от умозаключение) има знание от умозаключение. В шестия
момент (знание за дхармите, свързани с Възникването) има
знание за възникването. В десетия момент (знанието за дхармите, които се отнасят до Унищожението) има знание за Унищожението. В четиринадесетия момент (знанието за дхармите,
които се отнасят до Пътя) има знание за Пътя.
Следователно, придобил знанието за дхармите, свързани с
Пътя, аскетът притежава седем знания.115
За Ария, който преди да взлезе в Чистия Път (Пътя на Виждането), е придобил разединяване посредством земния път,
трябва да добавим и знанието за ума на друг. Архатът самаявимукта, samayavimukta (vi.50, 56) притежава девет знания,
прибавяйки Знанието за Унищожението. Архатът асамаявимукта, asamayavimukta в допълнение притежава Знанието за
Не-Възникването (vi.50).116
Колко знания отглежда (придобива) 117 аскетът по едно и
също време в различните нива – в Пътя на Виждане на Истините, Пътя на Медитацията и пр.?
По отношение на петнадесетте ума (vi.28c-d) от Пътя на
Виждане:
20а-с. Във Виждането, бъдещите търпения и знания
съществуват до степента, до която са произведени.118
yathotpannāni bhāvyante kṣāntijñānāni darśane | anāgatāni
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Онези, които са произведени, са придобити или отгледани.
Например, когато един аскет произвежда Търпение вследствие
на знанието за дхармите, свързани със Страданието, той отглежда бъдещо Търпение от същия вид и взема притежание на
бъдещо Търпение от същия вид. [Продължавайки така до Търпението, получено от знанието от умозаключение за Пътя].119
Четирите аспекта на това Търпение – непостоянство и пр. –
също се придобиват, когато е произведен един от аспектите.
Защо в Пътя на Виждане има само придобиване на знание,
докато аспектите на вида знание и самите аспекти се произвеждат?120
Когато се произведе Търпение от знанието за дхармите,
свързани със Страданието, готрата – тоест семето или причината – на това Търпение и готрите на неговите четири аспекта
се грабват,121 докато готрите на знанието за дхармите, свързани със Страданието и пр. не се грабват. Колкото до аспектите,
виждаме че четирите аспекта на всяка Истина са от един и същи
вид, защото имат същия обект. Когато един от тях се произведе,
готрите на другите се грабват.
20c-d. В Пътя на Виждане човек също придобива
обикновено знание в момента на трите знания
от умозаключение.122
tatraiva sāṃvṛtaṃ cānvayatraye ||
Аскетът взема притежание на бъдещото обикновено знание
в момента на трите знания от умозаключение за Страданието,
Възникването и Унищожението (моменти 4, 8 и 12 от Пътя на
Виждане, vi.26b): не в момента на знанието за дхармите,
защото в знанието за дхармите всяка Истина не е била разбрана
в нейната цялост, а само що се отнася до Камадхату.
21а. Това обикновено знание е наречено „краят на
абхисамая“.123
ato ’bhisamayāntyākhyaṃ
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Наречено е абхисамаянтика джняна, abhisamayāntika jñāna, защото е отгледано (придобито) в края на разбирането на
всяка Истина.
Защо аскетът не взема притежание на него ((обикновеното
знание)) в момента на знанието от умозаключение за Пътя
(шестнадесетия момент от разбирането или абхисамая, ((който
e)) първият момент от Пътя на Медитация)?
а) Защото в миналото Пътят не е бил разбран (абхисамита,
abhisamita) с помощта на земния път под неговите аспекти Път,
Истина и пр.124
б) Защото Пътят не се поддава на разбиране в цялост.
Страданието, неговото Възникване и неговото Унищожение
могат съответно да се знаят, да са изоставени, да са осъществени в тяхната цялост, но Пътят не може да се практикува (=
обновява) в неговата цялост. Без съмнение човек не може да
каже за някой, който е в Пътя на Виждане, че в края на неговото
разбиране на Истините за Възникването и Унищожението, той е
завършил изоставянето на Възникването и е осъществил напълно Унищожението:125 все ще дойде време, когато това изоставяне и това осъществяване ще бъдат завършени. Но същото не
се отнася за Пътя като се има предвид разнообразието от семейства (готри) на Шраваките, Пратиекабудите и Буда.
Някои казват: Понеже Пътят на Виждане се придружава от
обикновено знание. Само че шестнадесетият момент от това
„разбиране“ (знанието за Пътя от умозаключение) формира част
от Пътя на Медитация.126 Така че човек не придобива „края на
разбирането“ в шестнадесетия момент.
Ще кажем, че този аргумент не е издържан, защото фактът,
че обикновеното знание не придружава Пътя на Медитацията,
не трябва да се разглежда като доказателство.127
21b. То не е предопределено да възникне.
tadānutpattidharmakam |
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То няма възможност да възникне в никой момент.
Това знание не възниква, когато аскетът е във вглъбяване,
нито когато аскетът е изоставил съзерцанието си (Виждането на
Истините). От друга страна това знание е несъвместимо с
неговото съзерцание. От трета страна умът, извън своето съзерцание, е твърде груб.128
Ако това е така, как може да се казва, че човек взема притежание на обикновеното знание и че обикновеното знание е
„отгледано“?
[Сарвастивадините отговарят:] По-рано то не е било
придобито, сега е придобито.
Как може да бъде придобито, след като не е произведено?
[Сарвастивадините отговарят:] То се нарича ‚придобито“,
защото е придобито [а не защото трябва да се произведе].
„Придобито, защото е придобито“ е безпрецедентен начин
на изразяване. Това не обяснява как се отглежда обикновеното
знание. Този въпрос трябва да се разбира по същия начин, по
който Предишните Учители [Саутрантиките] са го разбирали.
Според тези Учители човек придобива обикновено знание
посредством силата на Ариямарга, Āryamārga (= Пътя на Виждане). След като съзерцаването на Ариямарга се изостави, се
осъществява обикновеното знание, отнасящо се до истините и
то е много по-разграничимо, отколкото онова, което предшества придобиването на самия път Ариямарга. Когато се казва, че
един аскет е придобил това обикновено знание посредством
Пътя на Виждане, се има предвид придобиването на личност
(ашрая), способна да осъществи това обикновено знание,129 както добиването на минерал, съдържащ злато, се нарича злато.130
Вайбхашиките не приемат този начин на виждане на нещата. Те твърдят, че т.нар. обикновено знание абхисамаянтика,
abhisamayāntika е една невъзникнала дхарма.
21с. От сферата или от по-нисша сфера.131
svadhobhūmi
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Когато човек осъществи Пътя на Виждане от определена
сфера (бхуми), той придобива, в бъдеще, обикновеното знание
от тази сфера или от по-нисша сфера. Това означава, че ако
човек осъществи Пътя на Виждане в състоянието Анагамя, той
придобива, в бъдеще, Пътя на Виждане от една сфера (тоест
Анагамя) и придобива, в бъдеще, обикновеното знание от две
сфери (Анагамя и Камадхату) и така до: ако човек осъществи
Пътя на Виждане в Четвъртата Дхияна, той придобива, в бъдеще, Пътя на Виждане от шест сфери (Анагамя, Дхиянантара и
Четирите Дхияни) и придобива, в бъдеще, обикновеното знание
от седем сфери (същите плюс Камадхату).
21с. В Унищожението – последното.
nirodhe ’ntyaṃ
Ако човек отглежда обикновеното знание в края на Страданието и Възникването – тоест в моментите на знанието от умозаключение за Страданието и на знанието от умозаключение за
Възникването – обикновеното знание по природа е четирите
основи на пълната съсредоточеност (vi.14).
Ако човек отглежда в края на Унищожението – тоест в
момента на знанието от умозаключение за Унищожението – то е
единствено последната основа на пълната съсредоточеност, а
именно основата на пълната съсредоточеност, отнасяща се до
дхармите.
21d. То има аспектите на своята Истина.
svasatyākāraṃ
Когато човек отглежда обикновеното знание в края на разбирането на определена истина, обикновеното знание взема аспектите на тази Истина и има тази Истина за свой обект.
21d. То произтича от усилие.
yatnikam ||
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Бидейки придобито чрез силата на Пътя на Виждане, то се
придобива изключително с усилие. То не възниква от разединяване.
***
Знанията са наречени така, защото знанието е главният
елемент в тях. Ако се вземат предвид техните съпровождащи, те
правят четири скандхи в Камадхату и пет скандхи в Рупадхату
(добавяйки дхиянасамваралакшанарупа, dhyānasaṁvaralakṣaṇarūpa, iv.13с).
***
132

Колко знания отглежда човек в различните състояния в
Пътя на Медитацията?
22а. В шестнадесетия – шест, посредством не-разединяване.
ṣoḍaśe ṣaṭ sarāgasya
Трябва да се добави „са отгледани“ (бхавянте, bhavyante,
според vii.20а). В шестнадесетия момент (знанието от умозаключение за Пътя) аскетът, който не е разединен от Камадхтау,
отглежда (тоест взема притежание и обновява) две знания в
настоящето. 133 Той отглежда (взема притежание на) шест знания в бъдещето, а именно знанието за дхармите, знанието от
умозаключение и знанията за Четирите Истини.134
22b. Посредством разединяване – седем.
vītarāgasya sapta tu |
По отношение на вече разединения от Камадхату аскет, в
момента, в който той придобива знанието от умозаключение за
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Пътя, трябва да се прибави и отглеждането на знанието за ума
на друг – седмото.
22c-d. Над това, в Пътя на Медитацията, свързани със
сетивно желание, има отглеждане на седем.
sarāgabhāvanā mārge tadūrdhvaṃ saptabhāvanā ||
Отвъд шестнадесетия момент, тоест в останалите ((моменти)) от Пътя на Медитация, докато човек не е постигнал разединяване,135 в подготвителните пътища, в непрекъсваемите пътища, в пътищата на освобождение и в превъзходните пътища –
има отглеждане на седем знания, а именно знанието за дхармите, знанието от умозаключение, знанието за Четирите Истини и обикновеното земно знание.
Ако човек отглежда земния път,136 той също, в настоящето,
отглежда земното обикновено знание.
Ако човек отглежда свръхземния път, той съшо, в настоящето, отглежда едно от четирите знания за дхармите. Той ще
отглежда другите шест знания в бъдещето.
23a-d. В непрекъсваемите пътища на победата над
седем сфери, на придобиването на свръхестествени знания и на качеството Неподвижност – от
смесена медитация. Също и в осемте пътища на
висшето освобождение
saptabhūmijayā ’bhijñākopyāptyākīrṇabhāvite | ānanataryapatheṣūrdhvaṃ muktimārgāṣṭake ’pi ca ||
Въз основа на предишното, добавете „има отглеждане на
седем знания“.
Човек отглежда седем знания – същите както по-горе – в
непрекъсваемите пътища (пътищата на изхвърляне на замърсяванията и препятствията), което прави:
1. Победа над седем сфери, тоест разединяване от Четирите
Дхияни и трите Арупи: тези сфери са преодолени ((букв. надвити)), когато човек се е разединил от тях.
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2. Придобиване на пет свръхестествени знания с изключение на шестото (vii.42).
3. Влизане в Неподвижност (vi. 57, 60с).
4. Смесена медитация (vi.42) на Шаикша.
Ако аскетът отглежда тези пътища посредством земния
път, той отглежда, в настоящето, обикновеното знание. Ако
следва сръхземния път, той отглежда, в настоящето, едно от четирите знания от умозаключение и едно от двете знания за
дхармите (Унищожението и Пътя).
137

При придобиването на качеството Неподвижност, той не
отглежда обикновеното знание, защото последното не се противопоставя на Бхавагра. Тук Знанието за Разрушението е седмото знание.
Над разединяването от седемте сфери, в първите осем пътища на освобождение от Бхавагра, аскетът отглежда, в бъдеще,
седем знания, а именно знанието за дхармите, знанието от умозаключение, знанието за Четирите Истини и знанието за ума на
друг.138 Той не отглежда обикновеното знание, защото това знание не се противопоставя на Бхавагра.
Той отглежда, в настоящето, едно от четирите знания от
умозаключение или едно или две от знанията за дхармите
(Унищожението и Пътя).
24a-b. Шаикша, в пътя на освобождение от усъвършенстване на способностите, отглежда шест или
седем знания.
śaikṣottāpanam uktau vā ṣaṭsaptajñānabhāvanā |
Шаикша (обратно на Ашаикша, който влиза в състоянието
Неподвижност) в пътя на освобождението (трето ниво) от усъвършенстването на своите способности (vi.60с), когато не е разединен (т.е. когато не е Анагамин), отглежда шест знания.
Когато е разединен, той отглежда седем знания, като знанието
за ума на друг е седмото.
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Някои други учители казват, че обикновеното знание се
отглежда от един, който не е разединен, както и от един, който е
разединен.139
В подготвителния път (прайогамарга, prayogamārga, първо
ниво) двамата отглеждат това знание.
24с. В непрекъсваемия път той отглежда шест знания.
ānantaryapatha ṣaṇṇāṃ
Разединен или не-разединен той отглежда шест знания,140
както по-горе в непрекъсваемия път (второ ниво) на усъвършенстване на неговите способности. Той не отглежда обикновеното
знание, защото усъвършенстването на способностите наподобява Пътя на Виждане. Той не отглежда знанието за ума на друг,
защото това знание отсъства в непрекъсваемия път: в действителност това знание не се противопоставя на замърсяванията.
24d. Същото и при победата над Бхавагра.
bhavāgravijaye tathā ||
В непрекъсваемите пътища на разединение от Бхавагра,
Шаикша отглежда шест знания.
25а. В момента на знанието за унищожението – девет
знания.
navānāṃ tu kṣayajñāne
Деветият път на освобождаване от замърсяване от Бхавагра
се нарича Знание за Разрушението (vi.44d). [Първите осем бяха
разгледани в vii. 23c-d]. След това аскетът отглежда девет знания с изключение на Знанието за Не-Възникването.
25b. Един Неподвижен отглежда десет знания.
akopyasya daśa bhāvanā |
Светецът, който отначало е Неподвижен ((Непоклатим))
(vi.57с) отглежда десет знания в момента, в който произвежда
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Знанието за Разрушението, защото в този момент той придобива Знанието за Не-Възникването (vi.50а).
25с. Десет знания също в последното освобождение
при преминаването към състоянието на Неподвижност.
tatsaṃcare ’ntyamuktau ca
Аскетът, който придобива състоянието Неподвижност чрез
усъвършенстване на своите способности, също отглежда десет
знания в последния път (деветия път на освобождаване) от това
усъвършенстване (vi.60с).
25d. В неупоменатите случаи има отглеждане на осем
знания.
proktaśeṣe ’ṣṭabhāvanā ||
Кои са неупоменатите случаи?
1. Деветият път на освобождение от разединяване от Камадхату (изключено от дефиницията в 22c-d).
2. Пътищата на освобождение от разединяване от седемте
сфери до петте свръхестествени знания, до смесената медитация на Шаикиша (изключени от дефинициите в 23а-с).
3. Първите осем пътя на освобождение от усъвършенстването на способностите, водещи до състоянието Неподвижност
(изключени от дефиницията в 25с).
4. Подготвителният път и превъзходният път (прайогамарга
и вишешамарга) на този, който е разединен (или Анагамин).
Във всички тези пътища има отглеждане на осем бъдещи
знания с изключение на Знанието за Разрушението и Знанието
за Не-Възникването. Такъв е случаят при Шаикша.
***
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Ашаикша, в подготвителния път, в пътя на освобождение и
в превъзходния път на петте свръхестествени знания и на
смесената медитация, отглежда девет знания (с изключение на
Знанието за Не-Възникването) или десет знания в зависимост от
това дали Ашаикша е самаявимукта или асамаявимукта. В
непрекъсваемите пътища на същия (петте свръхестествени знания и смесената медитация) той отглежда осем или девет знания, като и в двата случая се изключва знанието за ума на друг.
Въпреки това в пътя на освобождение от двете свръхестествени знания, които са неутрални (божественото око и
божественото чуване) – самият този път е морално неутрален –
няма отглеждане на никакво бъдеще знание.141
Колкото до Притхагджана – в деветия път на освобождение от разединяване от Камадхату и трите Дхияни; в подготвителните пътища; в пътищата на освобождение от трите
свръхестествени знания; в осъществяването на духовните качества Апрамана, Вимокша; Apramāṇa, Vimokṣa и пр.:142 всички
тези пътища, бидейки отглеждани в Дхияните (а не в самантаките) – той отглежда, в бъдеще, обикновеното знание и
знанието за ума на друг, но не в нирведхабхагиите, защото трите съставляват следването на Пътя на Виждане.
В другите случаи – придобиването на предварително непридобит път – той отглежда единствено, в бъдеще, обикновеното знание.
***
Към коя сфера принадлежи знанието, което се отглежда в
земния и свръхземния път?
Знанието за ума на друг, едно бъдещо отглеждане, принадлежи на сферата, която служи за основа на Пътя или по-скоро
на сферата, която човек придобива посредством Пътя.143
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Няма правило, че чистото знание, отглеждано в бъдещето,
ще принадлежи на сферата, която служи за основа на неговото
възникване.
26a-b. Знанието, че човек отглежда в бъдещето, принадлежи на сферата, от която той е разединен до
придобитата сфера или до по-нисша сфера.
yad vairāgyāya yal lābhas tatra cādhaś ca bhāvyate
Когато с цел да стане разединен от една сфера аскетът
отглежда пътищата (прайога и пр.) от двата вида – чист или нечист – той отглежда чисти знания, които са или от сферата, която придобива за първи път чрез тези пътища, или от сферата,
която е основа на пътя, или от по-нисша сфера.144
26с. В знанието за разрушаването, чистото също е от
всички сфери.145
sāsravāś ca kṣayajñāne
В момента, в който възниква знание за разрушението на
язвите (vi.44d), са отгледани качествата от всички сфери, включително замърсените, 146 а именно Апраманите, Вимокшите и
пр. В действителност Ваджропамасамадхи отсича тези връзки,
които са притежаване на замърсявания. В серията, освободена
от замърсяванията, ще се намерят всички качества. Така човек
може да каже, че те „дишат“ (или че се отварят, че се издуват),
както когато се среже връвта, с която е вързан един чувал.147
Архатът е придобил власт над ума си: всички добрите дхарми
идват към него, така както васалите идват, за да засвидетелстват
уважението си към принца148, който наследява върховния владетел.149
***
Дали всичко, което е било предварително придобито, е и
отгледано?
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26d. Това, което е било придобито предварително, не е
отгледано.
labdhapūrva na bhāvyate ||
Каквото е отгледано, не е било придобито. Това, което е
било придобито и загубено се придобива наново – тоест, наново
се осъществява или обновява – то не се отглежда, тоест аскетът
не взема неговото притежание за бъдеще, защото е било
придобито и отхвърлено в миналото.150
Дали глаголът „отглеждам“ (бхавана, bhāvanā) обозначава
само придобиване?
Не. Отглеждането е четири вида: 1. Придобиване, 2.
Практика, 3. Противопоставяне, 4. Изхвърляне.
27. Отглеждането на добри обусловени дхарми е придобиване и практика; има отглеждане на обратното и на изхвърляне, отнасящо се до нечистите
дхарми.151
pratilambhaniṣevākhye śubhasaṃskṛtabhāvane | pratipakṣavinirdhavabhāvane sāsravasya tu ||
Има отглеждане на придобиването152 и практика по отношение на добрите обусловени дхарми; придобиване по отношение
на бъдещето и придобиване и практика по отношение на настоящето. Тези две отглеждания почиват върху първите две усилия: усилието за възникването на това, което още не е възникнало и усилието за израстване на това, което вече е възникнало.
Има отглеждане на обратното153 и ((отглеждане на)) изхвърлянето154 по отношение на нечистите дхарми; те почиват върху
последните две усилия: усилието за невъзникването на онова,
което не е възникнало и усилието за унищожаване на онова, което вече е възникнало.155
Така добрите, но нечисти дхарми, се поддават на четири
вида отглеждане; чистите дхарми се поддават на първите две;
замърсените и неутрални дхарми – на последните две.
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Вайбхашиките от Запад казват, че има шест вида отглеждане – четири както по-горе плюс отглеждането на въздържание
(самварабхавана, saṁvarabhāvanā) и отглеждането на проверка
((надзор)) (вибхаванабхавана, vibhāvanābhāvanā).
Първото е отглеждането на органите156 – око и пр. Второто
е отглеждането на тялото, както е казано в Сутрата: „Тези
шест органа – добре укротени, добре пазени ...“157 и „В тялото
има брада, коса и пр.“158
Вайбхашиките от Кашмир обаче мислят, че тези две отглеждания трябва да се включат в отглеждането на обратното и
на изхвърлянето.159
***
Обяснихме знанията. Сега трябва да обясним духовните качества (гуни, guṇa), които са направени от шест знания.160 Сред
тези качества първи са онези, присъщи изключително на Буда,
161
които Бодхисатва придобива в момента на Знанието за Разрушението (vi.45), ставайки Архат и в същото време Буда.
Тези качества са осем на брой.
28a-b. Дхармите, уникални за Буда са осемнадесет –
силите и пр.
aṣṭādaśāveṇikāstu buddhadharmā balādayaḥ |
Десетте сили, четирите отсъствия на страх, трите основи на
пълната съсредоточеност и великото състрадание:162 тази група
съставлява осемнадесетте дхарми, уникални за Буда, наречени
така, защото другите не ги придобиват когато стават Архати.
***
Първо ще изследваме природата на силите.163
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28с-29. Има десет знания в стханастхана; [осем в кармафала; девет в дхияните и пр., в Индриите, в
Абхимокшите, в Дхату; девет или десет в пътищата; две са обикновени знания; а унищожението е изградено от шест или десет знания].164
sthānāsthāne daśa jñānāni |
Силата, която се състои от знанието на това какво е възможно и какво – невъзможно (стханастхана, sthānāsthānа,
vii.30с), е изградена от десет знания.165
28d. Осем в кармафала.
aṣṭau karmaphale
Силата, която се състои от знание за възмездието за действията, е изградена от осем знания с изключение на знанията за
Пътя и Унищожението.166
29а. Девет в Дхияните и пр., в Индриите, в Адхимокшите, в Дхату.
nava || dhyānādyakṣādhhimokṣeṣu dhātau ca
Силата от знанието от Дхияните, Вимокшите, Самадхи и
Самапатти;167 силата от знанието ((постигнато в зависимост))
от степента на моралните способности на съществата; 168 силата
от знанието ((постигнато в зависимост)) от различните стремежи на съществата;169 и силата от знанието ((постигнато в зависимост)) от придобитите различни склонности на съществата170
– тези четири сили за изградени от девет знания с изключение
на знанието за унищожението.
29b. Девет или десет в пътищата.
pratipatsu tu | daśa vā
Силата от знанието за пътищата, които водят до различните
светове на прераждане и до Нирвана, е изградена или от девет,
или от десет знания. Ако се разбира „Пътят със неговия резултат“, тогава тази сила включва знанието за унищожението (кое1617
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то е резултатът от Пътя). Но ако се разбира „Пътят без неговия
резултат“, тогава тази сила е изградена от девет знания.171
29с. Две са обикновени знания.
saṃvṛtijñānaṃ dvayoḥ
Силата на знанието за предишните местообитания и силата
на знанието за смъртта и прераждането на съществата са обикновени знания.
29d. Разрушаването е изградено от шест до десет знания.
ṣaṭ daśa vā kṣaye ||
Силата от знанието за разрушението на язвите е изградена
от шест или от десет знания. Човек може да разглежда знанието
за разрушението на язвите само по себе си, тъй като знанието за
разрушението на язвите е изградено от: знанието за дхармите,
знанието от умозаключение, знанието за унищожението, Знанието за Разрушението, Знанието за Не-Възникването и обикновеното знание, тоест знанието за разрушението на язвите може да
се разбира като знание, произведено в серия, от която язвите са
били изхвърлени: десетте знания съществуват в такава серия.
***
Колкото до сферите, които служат за основа на силите:
30a-c. Силата от предишните местообитания и силата
от смърт-прераждане лежи в Дхияните, другите
– във всички сфери.
prāṅinavisacyutotpādabaladhyāneṣu| śeṣitam | sarvabhūmiṣu
Знанието за предишните местообитания и знанието за
смъртта и прераждането на съществата имат Дхияните за свои
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сфери. Другите сили са от всички сфери – Камадхату, Анагамя,
и Четирите Дхияни, Дхиянантара и Четирите Арупи.
Те възникват в мъжко тяло в Джамбудвипа, Jambudvῑpa,
тоест в Буда, защото Будите не се появят извън Джамбудвипа.172
При други това десеторно знание не е наречено сила. Само
в серията на Буда то се нарича сила, защото другаде то е „оковано“ ((букв. спънато)).
30c-d. Защо? Защото неговата сила не знае никакво
препятствие.
kenāsya balamavyāhatam yataḥ ||
Знанието, което знае всички обекти на знанието без каквото
и да било препятствие, се нарича сила. Поради това десетте сили съществуват само в Буда, защото Буда, който е изхвърлил
всички язви и всички следи (васана, vāsanā, вж. vii. 32d) от невежество, знае всички обекти по свое собствено желание. Същото не се отнася за знанието на другите и като следствие тези
знания не се наричат сили.
Според традицията Шарипутра отказал на човек, който помолил да бъде приет в Ордена,173 ((понеже)) не бил способен да
види броя на предишните и на следващите раждания на един
гълъб, преследван от ястреб (?).174
Знанието на Буда се упражнява без препятствие, силата на
неговия ум е безкрайна и обгръща всички обекти (вж. стр.
1856).
***
Ако силата на неговия ум е такава, каква е силата на неговото тяло?
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31а. Нараяна е силата в неговото тяло. [Според други –
в неговите части. Това е силата от седмото стъпало на серията, която започва със слон и в която
всяко стъпало е десет пъти по-силно от предишното. Тя се състои от осезание.]175
nārāyaṇabalaṃ kāye
Нараяна е име на сила и също име на този, който я притежава, а именно бог Нараяна, Nārāyaṇa. Същото се отнася и за
Чанура, Cāṇūra и Маханагна, Mahānagna. Силата на тялото на
Буда е равна на тази на Нараяна.
31b. Според други – в неговите части.
saṃdhiṣv anye
Според други всяка част от неговото тяло (самдхи, saṁdhi)
притежава тази сила.
Бхаданта [Учител ((от школата)) Дарштантика] казва, че
неговата физическа сила е като неговата умствена сила, тоест
безкрайна, защото ако беше обратното, тялото на Благословения нямаше да е способно да поддържа безкрайното знание.176
Будите имат силата нагагрантхи, nāgagranthi в частите на
телата си. Пратиекабудите имат силата шамкала ((ṡaṁkalā,
допълнително натрупан)) а Чакравартините имат силата
шанку, ((ṡaṇku, име на Шива)).177
Докъде се разпростира силата Нараяна?
31с. Това е сила от седмото стъпало на серия, която започва със слон и в която всяко следващо стъпало
е десет пъти по-силно от предишното.
daśādhikam | hastyādisaptakabalam
Има серия: пракритахастин, гандхахастин, маханагна, 178
праскандин, варанга, чанура и нараяна; ((prākṛtahastin – обикновен слон; gandhahastin – „шеф“ на слоновете; mahānagna –
велик любим; praskandin – смел; varāṅga – благородна дама;
cāṇūra – цар от кастата на кшатриите или воините; nārāyaṇa –
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персонификация на съзидателната енергия като напр. слънчевата енергия)).179 Силата на всяко стъпало е десет пъти по-голяма от силата на предишното: десет пракритахастини правят
един гандхахастин и т.н.180
Според други, това е така за първите шест стъпала, докато
десет чанури са равни на половин нараяна, а две половинки нараяна са равни на една нараяна.
Според автора на тази книга измежду дефинициите за физическата сила на Буда, вярна е тази, която прави тази сила найголяма.181
31d. Тя се състои от осезание.
spraṣṭavyāyatanaṃ ca tat ||
Физическата сила на Буда по своята природа е осезание
(спраштавяаятана, spraṣṭavyāyatana). Тя се състои от първични
елементи с необикновена природа.
Според други, обаче, това е рупа, получена от първичните
елементи, само че такава производна рупа, различна от седемте
производни осезаемости – шлакшнатва ((ṡlakṣṇatva, благословия, щастие)) и пр. (i.10d).182
Колкото до четирите уверености (вайшарадя, vaiṡāradya)183
32а-с. Увереността е четворна.
vaiśāradhyaṃ caturdhā tu
Буда притежава четири уверености, които са обяснени в
Сутрата.
32с. Наподобяващи първата, десетата, втората и седмата сила.
yathādyadaśame bale | dvitīyasaptame caiva |
1. Първата увереност – увереността, че той е постигнал върховно разбиране по отношение на всички дхарми, наподобява
първата сила (силата от знанието какво е възможно и какво –
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невъзможно). Тя се състои от десет знания и може да съществува във (букв. да се основава на) всички сфери.
2. Втората увереност – увереността, че той притежава знанието за разрушението на всички замърсявания, наподобява десетата сила – силата от знанието за разрушаването на замърсяванията: тя се състои от десет знания и може да съществува в
шест сфери.
3. Третата увереност – увереността, че той може да обясни
дхармите напълно, наподобява втората сила – силата от знанието за възмездието за действията:184 тя се състои от осем знания
и може да съществува във всички сфери.
4. Четвъртата увереност – увереността, че той може да обясни Пътя, водещ до окончателното освобождение, наподобява
седмата сила – силата от знанието за пътищата, които водят до
различни светове на прераждане и до Нирвана: тя се състои от
десет или девет знания и може да съществува във всички сфери.
Как може знанията да се наричат уверености (вайшарадя)?
Думата вайшарадя обозначава „липса на страх“ (нирбхаята, nirbhayatā). Поради факта, че той знае, че е разбрал всички
дхарми, че е унищожил всички замърсявания и пр., Буда е свободен от страх в събранията. Така вайшарадя е знание.
[По наше мнение] увереностите, бидейки резултат от знание, не са знание по природа.185
***
Кои са трите приложения на пълната съсредоточеност на
Буда?
32d. Трите са пълна съсредоточеност и осъзнатост (праджня).186
smṛtiprajñātmakaṃ trayam ||
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Сутрата187 обяснява нашироко трите приложения на пълната съсредоточеност на Буда:
1. Когато неговите ученици, единодушно, слушат с уважение, приемат и практикуват неговото учение, той не изпитва
нито радост, нито задоволство, а остава безпристрастен, в пълна
съсредоточеност и осъзнатост ((изцяло концентриран, напълно
бдителен)).
2. Когато неговите ученици, единодушно, не слушат, не
приемат и не практикуват неговото учение, той не изпитва нито
неудоволствие, нито нетърпение, а остава безпристрастен, в
пълна съсредоточеност и осъзнатост.
3. Когато някои от неговите ученици слушат, приемат и
практикуват неговото учение, а други не слушат, не приемат и
не практикуват неговото учение, той не изпитва нито радост,
нито неудоволствие, а остава безпристрастен, в пълна съсредоточеност и осъзнатост. Тези три приложения на пълната съсредоточеност по природа са пълна съсредоточеност и осъзнатост.
Но Шравака, който е свободен от язвите, чиито ученици са
или почтителни, или непочтителни, или почтителни и непочтителни, не изпитва нито радост, нито неудоволствие, нито радост
или неудоволствие. Защо да смятаме трите приложения на пълната съсредоточеност за дхарми, уникални за Буда?
Защото Буда е изоставил радостта и неудоволствието заедно с техните следи. Или по-скоро, защото учениците са ученици на Буда; достойно за възхищение е това, че Буда не изпитва
нито радост, нито неудоволствие от тяхното уважение или неуважение, но учениците не са учениците на Шраваките, от които получават учението. Няма нищо възхитително във факта, че
тези Шраваки не изпитват радост или неудоволствие.
***
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33а. Великото състрадание е обичайно умствено състояние; [то е велико поради своите фактори,
аспекти, обекти, равенство и превъзходство; то се
различава от (обикновеното) състрадание по осем
начина].188
mahākṛpā saṃvṛtidhīḥ
Великото състрадание по природа е обикновено знание
(vii.2b). В обратния случай, то би било по природа отсъствие на
омраза, както и обикновеното състрадание (viii.29). Както обикновеното състрадание, то няма да обгръща всички същества от
Трите Дхату, няма да вижда трите вида страдание.
Защо състраданието на Благословения е наречено „велико“?
33b. То е велико поради своите фактори, аспекти,
обекти, равенство и превъзходство.
saṃbhārākāragocaraiḥ | samatvād ādhimātryāc ca
1. Поради своите фактори (самбхара, saṁbhāra). В действителност то се произвежда от великото натрупване (самбхара,
saṁbhāra) на заслуга (пуня, puṇya) и знание (джняна, jñāna).189
2. Поради своите аспекти, поради начина, по който грабва
нещата: то счита нещата за болезнени по причина на тройното
страдание – страдание, присъщо на самото страдание; страдание, присъщо на промяната и страдание, присъщо на самскарите (vi.3), 190 докато обикновенното състрадание вижда само
страданието, присъщо на самото себе си.
3. Поради обекта, защото има за свой обект всички същества в Трите Дхату.
4. Поради своята балансираност ((равенство)), защото то еднакво разглежда щастието и благополучието на всичко съществуващо.
5. Поради своето превъзходство, защото няма друго възникнало състрадание, което да го превъзхожда.191
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Как великото състрадание се различава от обикновеното
състрадание?
33с. То се различава от обикновеното състрадание по
осем начина.
nānākaraṇamaṣṭdhā ||
1. По отношение на неговата природа: обикновеното състрадание е отсъствие на омраза, докато великото състрадание е
отсъствие на невежество.
2. По отношение на неговия аспект: обикновеното състрадание взема формата на едно страдание, докато великото състрадание взема формата на тройното страдание.
3. По отношение на неговия обект: обикновеното състрадание се отнася до съществата в едно Дхату, докато великото състрадание се отнася до Трите Дхату.
4. По отношение на неговата сфера: обикновеното състрадание е от сферата на Четирите Дхияни,192 докато великото състрадание е от сферата на Четвъртата Дхияна.
5. По отношение на личността, която служи за негова
основа: обикновеното състрадание възниква в серията на Шраваките и пр.,193 докато великото състрадание е възниква в серията на Будите.
6. По отношение на неговото придобиване: обикновеното
състрадание се придобива чрез разединяване от Камадхату,
докато великото състрадание се придобива чрез разединяване
от Бхавагра.
7. По отношение на неговата защита: обикновеното състрадание не защитава, докато великото състрадание защитава.194
8. По отношение на състраданието: обикновеното състрадание е едно не-равностойно състрадание, защото съчувства
само на същества, които страдат, докато великото състрадание е
равностойно състрадание, еднакво насочено към всички същества.
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***
Обяснихме качествата, които принадлежат единствено на
Будите и които ги различават от другите същества. Дали Будите
си приличат един на друг?
При определени условия, да. При други условия, не.
34. В самбхара, дхармакая и тяхната служба на съществата Будите са идентични; не по продължителност на живота, тяхната каста, ръст и пр.195
saṃbhāradharmakāyābhyāṃ jagataś cārthacaryayā |
samatā sarvabuddhānāṃ nāyurjātipramāṇataḥ ||
Будите са идентични по това, че имат, в предишните си
съществувания, еднакво натрупани заслуга и знание; по това, че
са осъществили същата дхармакая, dharmakāya196 и по това, че
еднакво изпълняват задълженията си в полза на другите.
Но Будите се различават по продължителност на живота,
тяхната каста, тяхната готра ((семейство)), ръст и пр. Според
периода, в който се появяват, животът им е дълъг или кратък, те
са Кшатрии, Kṣatriya или Брахмини, Brahmin, те принадлежат
към Гаутамаготра, Gautamagotra или към Кашяпаготра,
Kāṡyapagotra и телата им са големи или малки. Думата „и прочее“ посочва, че Дхармата ((Законът)) на Будите продължава за
дълъг или кратък период от време, според това дали в момента
на тяхното появяване съществата, които ще бъдат „преобърнати
към“ Будизма са „прави или криви“.197
***
Всички интелигентни личности, които размишляват върху
тройното съвършенство198 на Татхагатите, непременно произвеждат дълбока обич, дълбоко уважение към тях. Това тройно
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съвършенство е съвършенството на техните причини, което се
състои от осигуряване на заслуга и знание; съвършенството на
резултата, който се състои от дхармакая и съвършенството на
ползата, която се състои в служба на всички същества.
Първо. Съвършенството на причините е четворно: 1. Отглеждане на натрупването на всички качества и на всички знания ((букв. на цялото знание)); 199 2. Продължително оттглеждане;200 3. Непрекъснато отглеждане; 4. Ревностно отглеждане.
Второ. Отглеждането на резултата е четворно, защото осъществяването на дхармакая включва четири съвършенства –
това на знанието, на изоставянето, на силата и на материалното
тяло.
а) Съвършенството от знание ((вследствие на знание)) е
четворно: 1. Естествено знание; 2. Универсално знание (тоест
знание за всички индивидуални характеристики); 3. Всецяло
((букв. имащо всякаква форма на появяване)) знание,201 (тоест
знание за всички начини на съществуване); 4. Спонтанно знание
(знание поради простото желание да се знае).
б) Съвършенството от изоставянето е четворно: 1. Изоставяне на всички замърсявания; 2. Категорично изоставяне (неподатливо на падане); 3. Изоставяне на замърсяванията с техните
следи (защото не остават връзки); 4. Изоставяне на препятствията пред самадхи и самапатти [от такъв вид, че Буда е двойно
освободен (vi.64а)].202
в) Съвършенството от сила е четворно: 1. Съвършенство в
майсторството на създаване, трансформиране и поддържане на
един външен обект;203 2. Съвършенство в майсторството на изоставяне и продължаване на живота;204 3. Съвършенство в майсторството на преминаване през твърди тела, през пространството, до много далечни места, с голяма скорост и в майсторството за намаляване на едно огромно тяло до малки размери;205
4. Съвършенство в удивителните качества, многократни и естествени.206
г) Съвършенството на материалното тяло е четворно: 1. Съвършенство на белезите (лакшана, lakṣaṇa); 2. Съвършенство на
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вторичните белези (анувянджана, anuvyaṇjana); 3. Съвършенство на силата (тоест притежаването на силата Нараяна,
vii.31); 4. Усъвършенстване (по отношение на вътрешните процеси) на тялото, чиито кости са като диаманти и (по отношение
на външните процеси) излъчване на лъчи светлина (надвишаваща сто хиляди слънца).
Трето. Съвършенството от служенето е четворно: 1-3. Категорично да освободи (атянта, atyanta) от страданието от трите
болезнени свята на прераждане; 4. Да освободи от страданието
на превъплъщаването. Или по-скоро: 1-3. Да настани ((съществата)) в трите колесници; 4. Да настани ((съществата)) в добри светове на прераждане.
Такива са накратко съвършенствата на Будите. Нашата дискусия няма да има край, ако трябва да говорим за тях в големи
подробности. Само Будите, Благословените, ако биха продължили своето съществуване няколко асамкхеякалпи, са способни
да знаят и да говорят за тяхното великолепие. Достатъчно е да
се знае, че Будите, надарени с качества, знания, сили и безкрайни и извънредни ползи, са като мини със скъпоценни камъни.
Въпреки това глупаците (бала = притхагджана; bala =
pṛthagjana), самите те бедни откъм качества – и съдейки по самите себе си – нямат духовни стремежи: те напразно разбират
възхваляването на заслугите на Буда и не пораждат обич нито
към Буда, нито към неговата Дхарма.
Мъдрите, напротив, разбират обяснението на качествата на
Буда, пораждайки по отношение на Буда и неговата Дхарма ум
с вяра, която прониква до мозъка на костите им. Тези хора,
посредством този единствен ум на вяра,207 преодоляват безкрайна маса от действия, водещи до ненужно възмездие.208 Те придобиват превъзходни човешки и божествени прераждания и
накрая пристигат в Нирвана. Ето защо за Татхагатите се
казва, че са върховно поле на заслуга, защото това поле дава
плодове, които са сигурни, благоприятни, изобилни, бързи (преживявани още в този живот) и с отличен изход. Благословения в
действителност е провъзгласил: „Ако някой засади малък корен
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на добро на полето на заслугата, което е Будите, той най-напред
ще притежава божествени светове на прераждане, а след това
ще получи Безсмъртие“ (Екоттара, Ekottara, 24.14). 209 Обяснихме осемнадесетте качества, уникални за Будите.
***

35а. Има други качества, които са общи за Будите и
Шаикшите.
śiṣyasādhāraṇā anye dharmāḥ
Будите притежават безброй качества, които са общи или с
Шраваките
35b. И Притхагджаните
kecit pṛthagjanaiḥ |
Или с обикновените хора.
35с. Липса на Спор, Знание в Резултат на Решимост,
Безпрепятствени Знания, Свръхестествени Знания и пр.
araṇāpraṇidhijñānapratisaṃvidguṇādayaḥ ||
Тези са: Самадхи ((дълбоко вглъбяване, наречено)) Липса
на Спор, Знание в Резултат на Решителност ((Решимост)), Четирите Безпрепятствени Знания, Свръхестествените Знания, Дхияните, Арупите, Осемте Самапатти, Трите Самадхи, Четирите
Апрамани, Осемте Вимокши, Осемте Абхибхваятани, Abhibhvāyatana, Десетте Критснаятани, Kṛtsnāyatana и пр.
Първите три са общи за Будите и Ариите. Свръхестествените Знания, Дхияните и пр. могат също да принадлежат и на
обикновените хора.
***
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Арана, araṇā [е силата да се възпрепятства възникването на
замърсявания у друг]. 210 Архатите знаят, че страданията на
съществата се произвеждат от техните замърсявания. Те знаят,
че самите те ((Архатите)) са най-достойното поле на заслуга
(iv.103, 117а). Те се страхуват, че други могат да породят ((у
себе си)) замърсявания по отношение на тях [което би било
особено вредно за тях].211 Така те пораждат знание с такава природа, че никой друг по отношение на тях да не произвежда похот, омраза, гордост и пр. Това знание слага в съществата край
на рана, raṇa или спора ((препирня)), който е замърсяване,
причина за измъчване: затова то е наречено арана или липса на
спор.
Какви са характеристиките на т.нар. Арана Самадхи – Вглъбяването Липса на Спор?
36а. Липсата на Спор е обикновено знание.
saṃvṛtijñānamaraṇā
По природа то е обикновено знание, тъй като е резултат от
своя обект.
36b. То е от сферата на Четвъртата Дхияна.
dhyāne ’ntye
То съществува в („има за своя основа“) Четвъртата Дхияна,
която е най-добрият от лесните пътища (vi.66).
36с. То се произвежда от човек, който е Неподвижен.
akopyadharmaṇaḥ |
То се произвежда от Неподвижни ((Непоклатими)) Архати
(акопядхарман, vi.56) и не от други, защото другите не са способни изцяло да отсекат собствените си замърсявания (в действителност те са обект на падане) и така не могат да блокират замърсяванията у другите.
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36d. То се произвежда от хора.
nṛjā
То се произвежда от хора, защото само същества от човешкия свят на прераждане могат да го отгледат в Трите Двипи
((Dvῑpa, континент)).
36е. То е свързано със замърсяванията от Камадту, то
е бъдещо и има действителен обект.
anutpannakāmāptasavastukleśagocarāḥ ||
То има отношение към замърсяванията на другите, в Камадхату, в бъдеще, и „има действителен обект“ (савастука, savastuka): „Нека у другите не възникват замърсявания по отношение на мен“! Замърсяванията савастука са привързаност, гняв и
пр., които се изоставят посредством Медитация (vi.58).
Замърсяванията авастука у другите (vi.58), които се изоставят с Виждане, не се поддават на блокировка, защото универсалните (сарватрага, sarvatraga – всепроникващи) замърсявания (v.12), които съществуват изцяло в тяхната сфера, съществуват също в серията на друг.212
***
Както за Самадхито Липса на Спор ((препирня)).
37a-b. Така и за Знанието в Резултат на Решимост [но
то има всичко за свой обект].213
tathaiva praṇidhijñānaṃ
Както Самадхито Липсата на Спор, Знанието ((придобито))
в Резултат на Решимост по природа е обикновено знание. Както
Липсата на Спор, то съществува в Четвъртата Дхияна, то се произвежда в серията на един Неподвижен и върху него се медитира от същество от човешкия свят на прераждане.
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37b. Но то има всичко за свой обект.
sarvālambaṃ tu tat
Само че за разлика от Самадхито Липсата на Спор, то има
отношение към всички дхарми.
Въпреки това214 Вайбхашиките казват, че дхармите от Арупядхату не се знаят чрез пряко виждане от Знанието в Резултат
на Решимост – бидейки от Четвъртата Дхияна това знание няма
отношение към по-висша сфера. Тези дхарми се знаят вследствие на умозаключение (анумана, anumāna). В действителност
човек знае:
1. Постоянно изливащия се ((резултат)) от Арупядхату, а
именно изключителното спокойствие, което следва в следващото съществуване вследствие на едно предишно съществуване
в Арупядхату.
2. Характерът на действията ((букв. поведението)) от Арупядхату, тоест практиката на Арупя Самапатти, която ще произведе едно съществуване в Арупядхату и вследствие на която
може да се направи заключение от причината до нейния резултат и от резултата до неговата причина. Както фермерът познава семето по плода и плода по семето, така, като се види спокоен човек, се прави заключението: „Той се е преродил, падайки
от Арупядхату, но ще бъде прероден ((пак)) в Арупядхату“.
Такова е мнението на Вайбхашиките.
Други обаче вярват, че Знанието в Резултат на Решимост
има отношение към Арупядхату, защото няма нищо, което да не
попада в умствения обхват на Будите.215
Човек, който ще произведе Знание в Резултат на Решимост,
започва с оформянето на едно решение, задържайки определен
обект в съзнанието си. Той влиза в Четвъртата прантакотика,
((prāntakoṭika, достигаща най-връхна точка)) Дхияна (viii.41а):
това е подготвителното упражнение. Веднага след като напусне
това вглъбяване той произвежда едно точно съзнание, съответстващо на неговото решение, сферата на което варира в зависимост от силата на вглъбяването.216
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***

37c-d. Така и Безпрепятствените Знания за дхармите,
обектите, етимологическите обяснения и красноречието.217
tathā | dharmārthayorniruktau ca pratibhāne ca saṃvidaḥ ||
Има Четири Безпрепятствени Знания: Безпрепятственото
Знание за дхармите, Безпрепятственото Знание за нещата (артха, artha), Безпрепятственото Знание за етимологическите обяснения (нирукта, nirukta) и Безпрепятственото Знание за красноречието (пратибхана, pratibhāna). Те са като Самадхито Липса
на Спор поради това, че принадлежат единствено на Неподвижните ((Непоклатимите)), които са човеци. Но те се различават от
него по отношение на своя обект, по сферата в която се придобиват и по своята природа.
38a-b. Първите три са безпрепятствени знания, имащи
отношение, в този ред, към името, нещото, говора.218
tisro nāmathavāgjñānamavivartya yathākramam |
Безпогрешното (авивартя, avivartya, от което не се пада)
знание за имена, фрази и срички (ii.47а) е Безпрепятственото
Знание за дхармите.219
Безпогрешното знание за нещото е Безпрепятственото Знание за нещата.
Безпогрешното знание за речта е Безпрепятственото Знание
за етимологическото обяснение.
38c-d. Четвъртото е знанието за точно и гладко изразяване и за майсторство по отношение на Пътя.220
caturthīyuktomuktābhilāpamārgavaśitvayoḥ ||
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Безпогрешното знание, което удостоява със способност на
изразяване по точен и гладък221 начин и което също удостоява
със способност никога да не се отклонява вниманието на човек,
майстор във вглъбяването, е Безпрепятственото Знание за красноречието.222
39a-b. Негов обект са речта и Пътя [то е изградено от
девет знания].223
vāṅmārgālambanā cāsau
Речта и Пътят са обектът на това Безпрепятствено Знание.
39b. То е изградено от девет знания.
nava jñānāni
Което, по природа, е изградено от девет знания с изключение на знанието за унищожението.
39с. То е от всички сфери.
sarvabhūḥ |
То може да възникне у един аскет, който съществува във
всяка от сферите от Камадхату до Бхавагра, тъй като има за
свой обект или речта, или Пътя.
39с. Безпрепятственото Знание за нещата (артха) е изградено от десет или шест.
daśa ṣaḍvā ’rthasaṃvit
Артха или „нещо“ обозначава „всички дхарми“: в който
случай Безпрепятственото Знание за нещата е, по своята природа, десетте знания, но ако артха обозначава Нирвана, тогава
е изградено от шест знания: знанието за дхармите, знанието от
умозаключение, знанието за унищожението, Знанието за Разрушението, Знанието за Не-Възникването и обикновеното знание.
39d. То възниква навсякъде.
sā sarvatra
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Тоест, то може да съществува във всяка сфера.
39d. Другите са обикновено знание.
anye tu sāṃvṛtam ||
Две Безпрепятствени Знания (за дхармите и за етимологическото обяснение) са обикновено знание, защото имат за свой
обект имена, фрази и срички и пр., и реч.
40а. Безпрепятственото Знание за дхармите съществува в Кмадхату и в Дхияните.
kāmadhyāneṣu dharme vit
Следователно то съществува в пет сфери. Над тях имената
отсъстват [както и фразите, и сричките].224
40b. Безпрепятственото Знание за речта съществува в
Кмадхату и в Първата Дхияна.
vāci prathamakāmayoḥ |
Безпрепятственото Знание за етимологическото обяснение
съществува само в Кмадхату и в Първата Дхияна, защото над
тях липсва витарка ((груб ум)).225
***
Според Праджняптипада, Prajñaptipāda, Безпрепятствените Знания са в следния ред: 1) Безпогрешното знание за име,
фраза и сричка; 2) Знанието за нещото (артха), изразено с неговото име и пр.; 3) Знанието за изразяването на характеристиките
на нещото, неговото число (единствено, двойно или множествено), неговия род (мъжки, женски или среден), времето и
пр.; 226 4) Знанието за това какво не е възможно (асактата)
((asaktatā – неспособност, слабост)) [= което е произвело асактата] или за израз, или за фрази и срички. Подреждането на
Безпрепятствените Знания по този начин е оправдано.
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Според други, нирукти, nirukti е едно етимологическо обяснение (нирвачанам, nirvacanaṁ), например: рупяте тасмад рупам, rūpyate tasmād rūpam (това е физическа материя, защото
може да се разтрошава), виджанатити виджнянам, vijānātῑti
vijñānam (това е съзнание, защото знае или различава), чинотити читтам, cinotῑti cittam (това е ум, защото натрупва); пратибхана, pratibhāna е възражението.227
Според Школата подготвителните упражнения за Четирите
Безпрепятствени Знания са, в този ред, изучаване на аритметика, на словото на Буда, изучаване на звуците (шабдавидя, ṡabdavidyā) и изучаване на причините (хетувидя, hetuvidyā), 228
защото човек, който не е отгледал тези четири дисциплини, не е
способен да произведе Четирите Безпрепятствени Знания. Но в
действителност229 само изучаването на словото на Буда е достатъчно за постигането на четирите подготвителни упражнения.
40с. Човек ги придобива единствено заедно.
vikalābhir na tallābhī
Ако човек придобие едно Безпрепятствено Знание, той придобива другите. Ако не придобие всичките, той не придобива
нито едно от тях.
***
Шестте качества, описани по-горе – Отсъствие на Спор и
пр.
40d. Тези шест са прантакотика.
ṣaḍete prāṇtakoṭikāḥ ||
Те получават това име, защото се придобиват посредством
силата на Прантакотика Дхияна (vii. 41а-с).
41а. Тя е шесторна.
tatṣaḍivadhaṃ
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Четвъртата Прантакотика Дхияна е изградена от шест
неща. Тя се състои от : 1) Липса на Спор; 2) Знание в Резултат
на Решимост; 3-5) Трите Безпрепятствени Знания (с изключение
на Безпрепятственото Знание за етимологическото обяснение);
6) Самата Прантакотика Дхияна.230
Въпреки че Безпрепятственото Знание за етимологическото
обяснение може да бъде придобито посредством силата на
Прантакотика Дхияна, то не възниква в Четвъртата Дхияна,
защото има Камадхату и Първата Дхияна за своя сфера. Ето
защо то не е включено Четвъртата Прантакотика Дхияна.
Какво е Прантакотика Дхияна?
Това е последната дхияна в Четвъртата Дхияна.231
41b-c. Това е последната дхияна в серия с всички сфери
и доведена до максимума си.232
sarvabhūmyanulomitam | vṛddhikāṣṭāgataṃ tac ca
а) Четвъртата Дхияна е „в серия с всички сфери,“ когато
човек я отглежда по следния начин: от един добър ум от Камадхату човек влиза в Първата Дхияна; от Първата Дхияна във
Втората и така нататък до наивасамджнянасамджняятана (=
Четвъртата Дхияна); след това човек се спуска до един добър ум
в Камадхату; накрая, от този ум, човек се изкачва отново до
Четвъртата Дхияна;
б) Човек отглежда Четвъртата Дхияна; след като я е отгледал по един нисш начин, той я отглежда по един среден начин;
след като я е отгледал по един среден начин, той я отглежда по
един върховен начин. Всяка от тези три категории е разделена
на три. Следователно Четвъртата Дхияна е изградена от девет
категории. Най-висшата категория от Четвъртата Дхияна се
нарича „доведена до максимум“ (вриддхикаштагата, vṛddhikāṣṭāgata). Дхияната, която притежава тези две качества, се нарича прантaкотика, защото нейният край (коти, koṭi) е бил преминат (прагата, pragatā) до крайност (антам, antam).233

1637

Глава VII

Знания

Коти обозначава както „вид“ (пракара, prakāra), така и
„връх, връхна точка“, както се казва: чатушкотика прашна,
cātuṣkoṭika praṡna, тоест, четворен въпрос или както се казва
бхутакоти, bhūtakoṭi – границата на съществуването.234
Тези качества на Буда
41d. С изключение на Буда, се придобиват с усилие.
buddhānyasya prayogajāḥ ||
С изключение на Буда другите Арии придобиват тези шест
качества – Самадхито Отсъствие на Спор и пр. – само вследствие на усилие, не вследствие на разединяване, тъй като не всички ги притежават.235 Единствено Буда ги придобива чрез разединяване, защото Буда придобива всички свои качества с един
удар, от началото, в момента на Знанието за Разрушението, чрез
разединяване. 236 По-късно той ги обновява ((актуализира)) по
свое желание, без усилие, защото Буда е господар на всички
дхарми, които притежава.
***
Обяснихме трите категории – Отсъствие на Спор, Знание в
Резултат на Решимост, Безпрепятствено Знание – общи за Ариите. Измежду качествата, които също принадлежат и на обикновените хора (притхагджана), 237 трябва да обясним Свръхестествените Знания.
42a-d. Осъществяването на знанието за свръхестествената сила на ухото, на ума, на миналите съществувания, на смъртта и прераждането, на разрушаването на язвите; това е шесторното свръхестествено знание.238
ṛddhhiśrotramanaḥpūrvajanmacyutyudayakṣaye
|
jñānasākṣīkriyā ’bhijñā ṣaḍvidhā
Има шест свръхестествени знания:
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1. Свръхестествено знание, което се състои в осъществяване на знание от сферата на риддхи или свръхестествената сила
(тоест придвижване на друго място и създаване).239
2. Свръхестествено знание, което се състои в осъществяване на знание от сферата на божественото чуване.240
3. Свръхестествено знание, което се състои в осъществяване на знание или ((в осъществяване на)) съзнание за ума на
друг.241
4. 242Свръхестествено знание, което се състои в осъществяване на знание ((състоящо се)) от спомнянето на минали съществувания.243
5. Свръхестествено знание, което се състои в осъществяване на знание вследствие на божествено виждане на смъртта и
раждането на всички същества.244
6. Свръхестествено знание, което се състои в осъществяване на знание вследствие на разрушаването на язвите.245
Макар че шестото свръхестествено знание принадлежи
само на Ариите, тъй като първите пет се притежават и от обикновени хора, а и поради характеристиките на огромния брой
свръхестествени знания, тук всички свръхестествени знания се
считат за общи за Ариите и за обикновените хора.246
42d. Те са праджня на освобождението.247
muktimārgadhīḥ ||
По своята природа те са праджня ((мъдрост)) от Пътя на
Освобождението, каквито са резултатите от религиозния живот.248
43а. Четири са обикновено знание.249
catasraḥ saṃvṛtijñānaṃ
Четири, с изключение на свръхестественото знание за умовете на другите и свръхестественото знание за разрушението на
язвите, са обикновени знания (vii.2).
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43b. Знанието на ума на друг е изградено от пет знания.
cetasi jñānapañcakam |
Петото свръхестествено знание по природа е знание за
дхармите, знание от умозаключение, знание за Пътя, обикновено знание и знание за ума на друг.250
43с. Свръхестественото знание за разрушението на
язвите е подобно на силата.251
kṣayābhijñā balaṃ yadvat
Точно както силата на знанието за разрушението на язвите,
това свръхестествено знание е изградено от шест или десет знания. Също така то може да съществува във всички сфери и се
отнася до всички обекти.
43d. Пет съществуват в Четирите Дхияни.252
pañca dhyānacatuṣṭaye ||
Първите пет свръхестествени знания съществуват в Четирите Дхияни, тоест те се придобиват от един аскет във всяка от
тези Дхияни.
***
Защо не съществуват в не-материалните вглъбявания – Арупите?
а) първите три имат рупа ((материята)) за свой обект.
Поради това човек не може да ги произведе в арупите;
б) знанието за ума на друг се подготвя през портата на
физическата материя (рупа), тоест посредством път, който има
цвят и форма за свой обект.253 Само че не-материалните вглъбявания нямат физическа материя за свой обект;
в) колкото до паметта за предишните съществувания, аскетът се подготвя за това като преминава отново и отново в хода
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на последователните състояния (анупурвавастхантарасмаранат, anupūrvāvasthāntarasmaraṇāt),254 само че не-материалните
вглъбявания нямат дхармите от Камадхату за свой обект, а
когато паметта за миналите съществувания е обновена, тя има
отношение, както Сутрата казва, към мястото, готрата и пр. и
към материалните дхарми;255
г) в действителност аскетът, който желае да знае ума на
друг най-напред разглежда, в своята собствена серия, характеристиките на своето тяло и ум: „Такова е моето тяло, такъв е
моят ум“. Както разглежда собственото си тяло и ум, по същия
начин, разглеждайки серията на друг, той взема предвид характеристиката на тялото и на ума на другия: така той знае ума на
другия и свръхестественото знание възниква. Когато свръхестественото знание е осъществено, аскетът повече не разглежда
рупата на тялото, той непосредствено знае ума;256
д) аскетът, който иска да си спомни миналите съществувания, започва с грабването на характеристиките на ума, който
току що е отминал. От този ум той отново разглежда състоянията, които следват едно след друго в настоящето съществуване и се връща до ума по време на зачеването. Когато се върне
до ((букв. си спомни)) ума в междинното състояние (антарабхава, antarābhava), това свръхестествено знание е осъществено.257 За спомнянето на предишни местообитания или съществувания на друг, се прилага същата предварителна практика
(прайога, prayoga).
Аскетите, които са начинаещи в отглеждането на свръхестественото знание, разпознават само съществуванията в техния
хронологичен ред. Когато това се постигне, те си спомнят като
„прескачат“ през едно или две съществувания ((вилангхяпи смаранам, vilaṅghyāpi smaraṇam)).
Аскетът си спомня само това, което е преживял (анубху,
anubhū) в миналото. 258
[Въпрос:] Ако това е така, как човек може да си спомня
„Чистите Местообитания“ (Шуддхавасите, Ṡuddhāvāsa). Наистина тези богове ((наречени „Чисти Местообитания“)) не се
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връщат тук, така че аскетите не могат да изпитат тези състояния
тук, а те не са ги изпитвали и в техните небеса, защото обикновените хора не възникват в това небе.
[Отговор:] Те си спомнят, защото са ги изпитали вследствие
на слушане. Хората, които си ги спомнят, са чули: „Боговете,
наречени „Чисти Местообитания“ са такива и такива“. Преживяването в действителност е двойно – вследствие на виждане и
вследствие на чуване. Съществата, които, падайки от Арупядхату, се прераждат тук, произвеждат това свръхестествено
знание с помощта на серията на друг (парасамтатядхиштханена, parasaṁtatyadhiṣṭhānena).
В действителност „спомнянето на миналите местообитания
или съществувания“ (пурванивасанусмритиджняна, pūrvanivāsānusmṛṭtijñāna) принадлежи на сферата на медитация, но чрез
това спомняне човек не може да си спомни ум от сферата на
Арупядхату.
Други същества [се знаят] с помощта на тяхната собствена
серия;
е) подготовката (прайога) за първите три свръхестествени
знания: (1) полето-обект на свръхестествената сила (риддхивишая, ṛddhiviṣaya), (2) божественото ухо (дивяшротра, divyaṡrotra), (3) божественото око (дивячакшус, divyacakṣus), се състои
във внимателното следене от страна на ума (манасикарана,
manasikāraṇa) на: (1) лекотата (лагхутва, laghutva), (2) звука
(шабда, ṡabda) и (3) светлината (алока, āloka).259 Когато подготвителните практики са постигнати, аскетът придобива майсторство (вашита, vaṡitā) във всяка една от тях.
Следователно тези пет знания не се основават на равновесията ((балансиращите сили)) в Арупядхату.260
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44а. Те имат своята собствена или по-нисша сфера за
свое владение.261
svādhobhūviṣayāḥ
Посредством Свръхестественото Знание за магическата
сила на определена сфера, придобито в някоя дхияна (vii.43d),
човек притежава силите на придвижване ((букв. отместване,
появяване на друго място)) и създаване (vii.48) в тази сфера или
в по-нисша сфера, но не в по-висша сфера.
Така също посредством Свръхестественото Знание от божественото чуване, човек разбира звуците на сферата, към която
принадлежи Свръхестественото Знание или звуците от понисша сфера, но не звуците от по-висша сфера.
Посредством Свръхестественото Знание за ума на друг, човек не знае ума на друг, когато той е от сфера, по-висша от сферата на Свръхестественото Знание.
Посредством Свръхестественото Знание за спомнянето на
минали съществувания, човек не придобива памет ((не си спомня)) за съществуванията в сфера, по-висша от сферата на Свръхестественото Знание.
Следователно един ум в Арупядхату не може да бъде постигнат нито чрез Свръхестественото Знание за ума на друг,
нито чрез Свръхестественото Знание за спомнянето на минали
съществувания, защото този ум в Арупядхату е от сфера, повисша от тази на Свръхестествените Знания.262
***
Как се придобиват Свръхестествените Знания?
Ако не са били придобити в минал живот, те се придобиват
само с усилие.
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44b. Един път отгледани, те се придобиват чрез разединяване.
labhyā ucitāstu virāgataḥ |
Когато са били отгледани в един минал живот, те се придобиват посредством разединяване. [Аскетът взема тяхното притежание поради едничкия факт, че се разединява от Камадхату
и влиза в Дхияна]. Въпреки това, изключително, те се придобиват само с усилие. Тяхното проявяване винаги предполага усилие с изключение в случая на Буда, който придобива всяко от
Свръхестествените Знания чрез просто разединяване и ги обновява по желание (ii. 44a, vii. 44d).
44с. Третото е изградено от до три приложения на пълната съсредоточеност.263
tṛtīyā trīpyupasthānāni
Свръхестественото Знание за ума на друг съдържа три приложения на пълната съсредоточеност – ведана, читта и дхарма
((пълно отдаване на внимание от страна на ума върху усещанията, самия ум и дхарма)) (vi.14) – защото има ума и неговите
умствени състояния за свой обект.
44d. Свръхестественото Знание, чуването и виждането
изграждат първото приложение на пълната съсредоточеност.264
ādyaṃ śrotrardvivakṣuṣi ||
Свръхестествените знания за свръхестествената сила, за
божественото чуване и божественото виждане, изграждат първото приложение на пълната съсредоточеност, тоест тялото като
едно приложение на пълната съсредоточеност, защото те имат
рупа, цвят и форма, за свой обект. Свръхестественото знание за
свръхестествената сила има четири външни аятани, с изключение на звука, за своя сфера.265 А божественото чуване и божественото виждане имат и звука, и рупа за свое владение.
Ако това е така, как може Свръхестественото Знание вследствие на божественото виждане да знае, както Сутрата обяс1644
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нява,266 че „Тези същества, надарени с лоши физически действия, с лоши речеви действия, отрицатели (апавадака, apavādaka) на Ариите, произвеждат грешни възгледи, привързват се
към възгледи и към лоши действия, поради което в края на своя
живот падат в лоши светове на прераждане ...“?
Свръхестественото Знание на божественото виждане не
знае, че едно същество е надарено с умствено действие, че едно
същество е породило грешен възглед и пр. Но има друго знание,
което съпътства Свръхестественото Знание на божественото
виждане, 267 което възниква в серията на Ария и което знае
умственото действие и пр. Тъй като това знание се произвежда
посредством силата на Свръхестествените Знания за божественото виждане, то, заедно с това Свръхестествено знание получава името „Знание за смъртта и прераждането“.
***
Тъй като в Кариката техните природи не са определени, от
само себе си следва, че двете Свръхестествени Знания за спомнянето на минали съществувания и за разрушението на язвите
имат за своя природа четирите приложения на пълната съсредоточеност.268

45a-b. Свръхестествените Знания вследствие на слушане и виждане са неутрални. Другите са добри.269
avyākṛte śrotracakṣurabhijñe itarāḥ śubhāḥ |
Свръхестествените Знания вследствие на божествено чуване и божественото виждане са морално неутрални, защото по
природа те са праджня, свързана със слуховото и зрителното
съзнание.
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Ако това е така, как може да се казва, че те са от сферата на
Четирите Дхияни? В действителност във Втората Дхияна и над
нея (i.46) няма зрително или слухово съзнание.
Тук няма противоречие, тъй като се изразяваме така,
защото имаме предвид органите. Органите – очите и ушите –
които са основата на Свръхестествените Знания, се произвеждат
по силата на Четирите Дхияни и принадлежат на тяхната сфера:
следователно те съществуват в четирите сфери. Затова се казва,
че Свръхестествените Знания, базирайки се на органа, се
основават на (съществуват в) Четирите Дхияни.
Или по-скоро ние се изразяваме така, защото разглеждаме
анантарямарга (или подготовката, по-горе, стр. 1642) на
Свръхестественото Знание. В действителност анантарямарга
((непрекъсваемия път)) на Свръхестественото Знание от божественото чуване се основава на четири сфери – Четирите
Дхияни.270
Другите свръхестествени знания са добри.
Ако това е така, защо Пракаранапада казва: „Какво е свръхестествено знание? То е добра праджня“?
Тази дефиниция се отнася до голям брой (бахулика, bāhulika) от случаи или до основните (прадханика, prādhānika) случаи. Свръхестествените знания са, в по-голямата си част, добри,
а добрите свръхестествени знания са най-главните.
***
Според Сутрата има три Ашаикша Мъдрости (видя,
vidyā).271 На кои свръхестествени знания отговарят тези мъдрости?
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45c-d. Три свръхестествени знания са мъдрост [защото
довеждат до прекратяване на не-мъдростта, отнасяща се до миналото и пр.]272
tisro vidyāḥ
Трите мъдрости – мъдростта Ашаикша, която се състои в
осъществяване на знание за минали животи, мъдростта Ашаикша, която се състои в осъществяване на знание за смъртта и
раждането на всички същества и мъдростта Ашаикша, която се
състои в осъществяване на знание за разрушаване на язвите –
са, по реда на Сутрата, петото, второто и шестото свръхестествено знание.
Защо тези три свръхестествени знания са наречени мъдрост
(видя)?
45d. Защото водят до прекратяване на не-мъдростта
(невежеството), отнасяща се до миналото и пр.
avidyāyāḥ pūrvāntādau nivarttanāt ||
Защото спомнянето на миналите съществувания (= четвъртото свръхестествено знание) довежда до прекратяване на грешката, отнасяща се до миналото; знанието за смъртта и раждането (= петото свръхестествено знание) довежда до прекратяване
на грешката, отнасяща се до бъдещето, а знанието за разрушаването на язвите (= шестото свръхестествено знание) довежда до
прекратяване на грешката, отнасяща се до настоящето.273
Кое от тези три свръхестествени знания наистина принадлежи на Ашаикшите?
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46а. Последното принадлежи на Ашаикшите.
aśaikṣyantyā
Знанието за разрушаването на язвите принадлежи единствено на Архата.
46a-b. За другите две е казано, че принадлежат на Ашаикшите, когато те възникват в серията на Ашаикша.274
tadākhye dve tatsaṃtānasamudbhavāt |
За другите две свръхестествени знания се казва, че принадлежат на Ашаикша, когато възникват в серията на Ашаикша. По
природа, обаче, те са нито-Шаикша-нито-Ашаикша (ii. 38а).
Ако това е така, защо да не допуснем, че тези две свръхестествени знания са, когато са произведени у Шаикша, мъдрост
на Шаикша.
46c-d. Ние допускаме, че те съществуват у Шаикша, но
тогава те не се наричат мъдрости, защото серията на Шаикша е свързана с не-мъдрост.275
iṣṭe śaikṣsya nokte tu vidye sāvidyasaṃtateḥ ||
В действителност Буда не е казал, че тези две свръхестествени знания са дхарми на Шаикша.
Защо?
Когато серията е свързана с не-мъдрост (авидя, невежество), не е правилно на свръхестественото знание, произведено
в тази серия, да се дава името мъдрост (видя), защото свръхестественото знание е помрачено ((затъмнено)) от не-мъдрост.276
***
Сутрата казва, че има три метода на преобръщане ((на
вярата)).277 На кои свръхестествени знания отговарят?
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47a-b. Първото, третото и шестото са методите на преобръщане.278
ādyā tṛtīyā ṣaṣṭhī ca prātihāryāṇi
Свръхестествените знания за риддхи, знанието за ума на
друг и за разрушението на язвите, в този ред, са трите метода на
преобръщане (пратихаря, prātihārya): „да отведа“ (хар, har),
тоест да преобърна с помощта на чудеса (риддхипратихаря,
ṛddhiprātihārya), посредством четенето на ума на някой (адешанапратихаря, ādeṡanāprātihārya) и посредством Учението
(анушасанипратихаря, anuṡāsanῑprātihārya).
Префиксът пра-, pra- обозначава адикарман, ādikarman
(първоначалното действие), а префиксът ати-, ati- обозначава
бхришам, bhṛṡam (мощен). Тези три свръхестествени знания са
наречени пратихаря, защото благодарение на тях работата по
преобръщането (харана, haraṇa) е започнала (пра-) и e завършена по един мощен начин (ати-).
Чрез тях човек отвежда (харанти, haranti) ума на хората,
които ще бъдат „преобърнати“ от самото начало (адитас, āditas) и много мощно (ати бхриам).
Или по-скоро те получават името пратихаря, защото чрез
тях човек най-напред или мощно прави от себе си господар на
хора, които мразят (пратихата, pratihata) Добрия Закон, или на
тези, които са безразлични. 279 Чрез тях човек кара хората с
враждебен, невярващ или не-ревностен ум да произведат ум на
убежище, ум на вяра или ум на практика.280
47b. Преобръщане чрез Учението е най-доброто.281
śāsanam | agryam
От трите метода на преобръщане, преобръщането посредством Учението е най-добрият.
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47c-d. Защото то не съществува без свръхестественото
знание и защото удостоява с плодовете на избавлението и благополучието.
avyabhicāritvād dhiteṣṭaphalayojanāt ||
Преобръщането с помощта на чудеса и преобръщането чрез
„четене“ на нечий ум може да се произведе със средствата на
мъдростта. 282 Има една мъдрост, наречена Гандхари, Gāndhārῑ: 283 човекът, който я притежава, може да лети из пространството. Има също една мъдрост, наречена Икшаника, Īkṣaṇikā: 284 човекът, който я притежава, може да чете умовете на
другите. Преобръщането посредством Учението обаче не може
да се осъществи с такива средства и като следствие, тъй като
никога не е отделено от свръхестественото знание за разрушаването на язвите,285 то е по-висше от другите две.
Освен това, първите два метода на преобръщане са способни само да запленят ума на друг за кратък период от време и не
произвеждат никакви важни резултати. Но третият метод на
преобръщане кара другите да произведат благоприятни резултати, защото с помощта на този метод на преобръщане проповедникът наистина учи на средствата за спасение и добруване.
***
Какво е риддхи?
48а. Риддхи е вглъбяване.286
ṛddhiḥ samādhiḥ
Според Вайбхашиките думата риддхи ((свръхестествена
сила)) означава вглъбяване или самадхи. Вглъбяването е наречено така, защото благодарение на него работата е успешна
(самридхяти, saṁṛddhyati).
***
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От какво се състои риддхи?

48a-b. От него възникват придвижването и фиктивното
създаване.287
gamanaṃ nirmāṇaṃ ca
Придвижването (гати, gati, букв. отиване) е три вида: преместващо ((букв. транспортно)) придвижване; отиване вследствие на адхимошка, adhimokṣa (намерение); и бързо придвижване, подобно на ума.288
48c-d. Бързото, подобно на ума придвижване, е уникално за Учителя.289
gatis tridhā | śāstur manojavā
Това придвижване върви много бързо, както ума, откъдето
и неговото име – маноджава, manojava. Само Буда го притежава, не други същества. Тялото пристига ((премества се)) на огромно разстояние за време, равно на самата мисъл да пристигне там. Ето защо Буда е казал, че сферата на Буда е неразбираема.290 Учителят също притежава другите две придвижвания.
48c-d. Другите притежават транспортно придвижване
и адхимокша придвижване.
anyeṣāṃ vāhinyapyādhimokṣikī ||
Шраваките и Пратиекабудите издигат телата си и се движат, както една птица 291 постепенно издига тялото си и се
движи. 292 Що се отнася до придвижването адхимокша, когато
човек го прави, то чрез силата на намерението (адхимокша)
това, което е далечно, става близко: 293 чрез тази адхимокша
обектът идва бързо.
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49а-с. Фиктивното създаване в Камадхату е изградено
от четири външни аятани; [то е два вида; фиктивното създаване от сферата на Рупадхату е
изградено от две аятани].294
kāmāptaṃ nirmitaṃ bāhyaṃ caturāyatanaṃ
Фиктивното създаване (нирмита, nirmita) е два вида – от
сферата на Камадхату и от сферата на Рупадхату. Първото се
състои в създаване на физическа материя, миризма, вкус и осезаеми, които са външни 295 с изключение на звука. Второто се
състои в създаване само на физическа материя и осезаеми, защото мирис и вкус не съществуват в Рупадхату.296
49b. То е два вида.
dvidhā |
Фиктивното създаване в Камадхату е двойно в зависимост
от това дали е свързано с тялото на самия аскет или с друг,
например един аскет се превръща в тигър или отделно от себе
си създава тигър.297
49с. Фиктивното създаване от сферата на Рупадхату е
изградено от две аятани.
rūpāptaṃ dve tu
Същото важи и за фиктивните създавания в Рупадхату.
Човек, който е в Камадхату и друг, който е в Рупадхату, са
способни на четири вида фиктивни създавания, така че създаването е осморно.
Но когато човек от Рупадхату произвежда фиктивно създание в Камадхату, не се ли установява, че притежава мирис и
вкус?
Не, няма притежаване, нито пък човекът притежава обекло
или премяна, въпреки че са „прилепени“ към тялото му, защото
тези неща, бидейки не-живи организми (асаттвасамкхята,
asattvasaṁkhyāta, i.10b), не са „вързани“ към сетивните органи.
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Все пак някои учители казват, че човек в Рупадхату може
да създаде само две аятани – физическа материя и осезаеми,
защото се страхуват, че ако този човек създаде мирис и пр. ще
се установи, че притежава мирис и пр.
***
Дали чрез самото свръхестествено знание аскетът създава
фиктивни, създадени обекти (нирмита)?
Не.
Как така?
То се създава като резултат от свръхестественото знание
(абхиджнянафала, abhijñāphala, ii. 72b, стр. 314).
Каква е тази дхарма, която наричате резултат от свръхестествено знание?
49c-d. Посредством ума, способен да създава фиктивни
същества (нирманачитта), човек създава. Те са
четиринадесет на брой.
nirmāṇacittais tāni caturdaśa ||
Един резултат от свръхестественото знание са умове, способни да създават фиктивни, сътворени обекти. Тези умове са
четиринадесет на брой.
50a-b. Те са резултатите от Дхияните от номер две до
пет, в тази последователност.
yathākramaṃ dhyānaphalaṃ dve yāvat pañca |
Тези умове са четиринадесет на брой, като се разграничават
в зависимост от тяхната Дхияна (основната Дхияна, муладхияна,
mūladhyāna), която служи за тяхна основа.
Два ума са резултат от Първата Дхияна: първият от сферата
на Камадхату, а вторият от сферата на Първата Дхияна.298
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Три ума са резултат от Втората Дхияна: два от по-нисши
сфери (Камадхату и Първата Дхияна) и един от сферата на същата Дхияна, на която е резултат, така че – от Втората Дхияна.
По същия начин четири и пет ума са резултат от Третата и
Четвъртата Дхиянa. Умът, способен да създава фиктивни обекти, резултатът от определена Дхияна, е от сферата на тази Дхияна или от по-нисша сфера.
50b. Те не възникват от по-нисша Дхияна.299
nordhvajam |
Дхияна-умът от по-нисша сфера не произвежда ум, способен да създава фиктивни същества (тоест един резултат от Дхияна) от по-висша сфера, защото силата му е твърде слаба.
Едно фиктивно същество, тоест магическо същество от понисша сфера, но което е резултат от Втората Дхияна, надделява
от гледна точка на своето „отиване“ и „идване“ над същество от
по-висша сфера, което е един резултат от Първата Дхияна. 300
Същото се отнася и за следващите Дхияни.
50с. Човек го придобива, както Дхияна.301
tallabho dhyānavat
Човек придобива ум, способен да създава фиктивни същества, резултат от муладхияна, както придобива Дхияната,
тоест чрез разединяване, защото резултатът се придобива по
същото време, по което и неговата основа.
50c-d. Един ум, способен да създава фиктивни същества, произлиза от чиста Дхияна и от самия
себе си; [той произвежда двете].302
śuddhāt tatsvataś ca
Неговият резултат – един ум, способен да създава фиктивни
същества, се произвежда от Дхияна. Този ум не води до напускане на ((букв. до отпътуване от)) съзерцанието.
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50d. Той произвежда двете.
tato ’pi te ||
Първият ум, способен да създава фиктивни същества, възниква от чиста (шуддхака, ṡuddhaka, viii. 6) Дхияна. След това
последователни умове, способни да създават фиктивни същества, възникват от ум от същия вид, тоест, от първия, от втория ...
ум, способен да създава фиктивни същества. По този начин
предишният ум от тази серия произвежда последващ ум, способен да създава фиктивни същества. Последният ум се следва
от чиста Дхияна. Затова умът, способен да създава фиктивни
същества, идва от два ума (от чиста Дхияна и от ум, способен да
създава фиктивни същества) и произвежда същите тези два.
Това означава да предположим, че човек, който има ум, способен да създава фиктивни същества – резултатът от едно вглъбяване и морално неутрален – не влиза отново в Дхияна, която
няма да напусне – съвсем както който човек влиза през една
врата и излиза през нея.
51а. Едно създаване става посредством ум от неговата
сфера.
svabhūmikena nirmāṇaṃ
Всички фиктивни, създадени (нирмита) неща са създадени
от ум от неговата сфера, защото ум, способен да създава фиктивни същества от определена сфера, не произвежда същество,
принадлежащо на друга сфера.
51b. Но говора също става посредством ум от понисша сфера.303
bhāṣaṇaṃ tv adhareṇa ca |
Говорът, изричан от едно фиктивно (нирмита) същество
зависи също, в определени случаи, от ума от по-нисша сфера.
Говорът, изричан от едно фиктивно същество в Камадхату
или в Първата Дхияна, става по силата на ум от сферата на това
създадено същество. Но едно фиктивно същество от по-висша
сфера, от Втората Дхияна и пр., говори по силата на ум от Пър1655
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вата Дхияна, защото в по-висшите сфери ум, надарен с витарка,
vitarka и вичара, vicāra (ii. 33) и способен да произведе виджяпти, vijñāpti (iv. 7d), не съществува.
51с. Със създаващия, освен в случая с Учителя.
nirmātraiva sahāśāstuḥ
Когато нирматар, nirmātar – човекът, който произвежда
фиктивни същества (нирмита) – произвежда няколко фиктивни
същества, всички говорят, когато техният създател говори, защото тяхното вагвиджняпти, vagvijñāpti (iv. 3d) или гласово
действие е общо за всички. Ето защо строфата казва: „Когато
говори един, а именно създателят, всички негови създания говорят. Когато остава в мълчание, всички мълчат“.304
Това правило не се отнася за Буда, защото той притежава
съвършено майсторство във вглъбяването: по негово желание
фиктивните същества говорят едно след друго; те питат Буда и
Буда отговаря; Буда ги пита и те отговарят.
***
Но, ще каже някой, когато умът, който произвежда гласа
възникне, умът способен да създава фиктивни същества, повече
не съществува. Следователно в този момент фиктивното същество не съществува, така че как фиктивното същество говори?
51d. Фиктивното същество говори, защото неговият
създател задвижва речта посредством друг ум,
след като е дал сила на фиктивното същество.
adhiṣṭhāyānyavarttanāt ||
Посредством силата на един ум, предхождащ навлизането в
съзерцание и създаване, създателят дава сила (адхитиштхати,
adhiṣṭhati) на фиктивното същество: „Нека продължи ((да
живее))“! С помощта пък на друг ум, той го кара да говори.
Следователно, дори ако фиктивното същество говори, двата ума
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– този, който го е създал и този, който го кара да говори – не са
едновременни, но въпреки това речевото действие се случва,
имайки фиктивното същество за своя основа.
52а. Даването на сила продължава след смъртта.305
mṛtasyāpy asty adhiṣṭhānaṃ
Не само докато трае неговият живот създателят е способен
да дава сила на нещото по такъв начин, че то да продължава.
Даването на сила може също да направи така, че нещото да продължава и след смъртта на създателя.
По този начин, сам давайки си сила, Великият Кашяпа, Kāṡyapa направил така, че костите му да изтраят до появата на
Майтрея ((Maitreya, името на бъдещия Буда)) .306
52а. Но не по отношение на това, което не е твърдо.
nāsthirasya
Само едно твърдо нещо се поддава на получаване на сила за
дълъг период от време. Ето защо Великият Кашяпа не е дал сила на своята плът.
52b. Някои други учители казват, не.
apare tu na |
Тяло, защитено от предоставената сила, не е способно да
продължава ((да съществува)) след смъртта. Ако костите на Кашяпа продължават, то е вследствие на защита от боговете.307
52c-d. Най-напред аскетът създава едно същество
посредством множество умове, способни да създават фиктивни същества; обратното – когато
неговата практика е пречистена.308
ādāvekamanekena jitāyāṃ tu viparyayāt ||
Начинаещият, с помощта на множество умове, способни да
създават фиктивни същества, произвежда едно фиктивно
същество. По-късно, когато неговата практика е завършена
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((доведена до съвършенство)), аскетът произвежда по свое
собствено желание, с помощта на такъв един ум, много или
малко ((на брой)) създания.
53а. Произведен вследствие на медитация, той е неутрален.
avyākṛtaṃ bhāvanājaṃ
Умът, способен да създава фиктивни същества, когато е
придобит вследствие на медитация (тоест, когато е резултат от
Дхияна или от свръхестествено знание), е морално неутрален.
Резултатът от свръхестественото знание в действителност е
един от класовете неутрални неща (ii. 71b).
53b. Вроден, той е троен.
trividhaṃ tūpapattijam |
Но когато е вроден, той може да бъде добър, лош или неутрален, например богове, наги, nāga и пр., които са били създадени с цел да помагат или вредят.
Също способни да бъдат създадени, сред десетте материални (рупин) аятани, са девет аятани с изключение на звука, а
именно окото, видимите неща, ухото, органа на обоняние и
пр.309
[Но ако девет аяатани могат да бъдат създадени, тогава
следователно ще има създаване на органи (индрия, indriya): и
следоватено ще има появяване на ново същество (саттва,
sattva), защото органите са от рупа (цвят и форма), която принадлежи на живите същества.]310
Органът не може да бъде създаден. Въпреки това човек
може да каже, без това да е неправилно, че „създаването се
състои от девет аятани“, защото създаването – независимо дали
се отнася до трансформиране на тялото на създателя или до
създаване на различно тяло – се състои от четири аятани;
физическа материя (рупа), миризми, вкусове и осезаеми неща и
не съществува независимо от петте органа.
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***
311

Риддхи както казахме е два вида: произведена от медитация (дхияна) и вродена.312
Тя също е от три други вида:
53c-d. Риддхи се произвежда също с мантри, растения
и действия – всичко пет вида.
ṛddhirmantrauṣadhābhyāṃ ca karmajā ceti pañcadhā ||
Тя се произвежда вследствие на медитация (бхаванаджа,
bhāvanāja) или е вродена (упапаттилабхика, upapattilābhika),
или създадена вследствие на ((повторение на)) мантри (мантракрита, mantrakṛta), с използване на билки или лекарства
(ошадхикрита) ((oṣadhikṛta, букв. съдържащ светлина)) 313 или
произведени в резултат на карма (кармаджа, karmaja).314
Примери за петия вид (произведени от карма) са риддхите
на Мандхатар, Māndhātar и пр. и риддхите на съществата в
междинното съществуване (iii. 14d).
***
Дали божественото виждане и божественото чуване са наречени „божествени“ в буквалния смисъл на думата, защото
имат природата на органите на боговете или по-скоро това е
образно казано, защото като че ли са божествени?
Те са „като че ли божествени“ в случая на Бодхисаттвите,
Чакравартините и Грихапатиратните, Gṛhapatiratna.315
Когато са божествени в буквалния смисъл на думата316
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54a-b. Божественото виждане и божественото чуване са
от чиста рупа от сферата на Дхияните.317
divyaśrotrākṣiṇī rūpaprasādau dhyānabhūmikau |
Поради подготвителното упражнение, състоящо се от медитация върху светлината и звука, аскетът е в Дхияните и в очите
и ушите на аскета (очите и ушите, които са в Камадхату) се
установява, че е привлечена чиста рупа – материя, извлечена от
първичните елементи от сферата на Дхияна, в която тя
съществува, фина и превъзходна. Тази рупа съставлява неговите
очи и уши. Тя вижда и разбира. Тя съставлява това, което се
нарича божествено виждане и божествено чуване. Следователно, възникващи вследствие на физическата материя
(рупа) от сферата на Дхияните, органите са божествени в буквалния смисъл на думата.
54c-d. Те винаги са активни, не-недостатъчни. Те имат
отношение към далечното, финото и пр.
sabhāgāvikale nityaṃ dūrasūkṣmādigocare ||
Божественото виждане и божественото чуване от тази категория, придобити вследствие на медитация, 318 никога не са
татсабхага ((tatsabhāga, подобни на сабхага – активни, подпомагащи се взаимно)) (i. 42), но винаги се придружават от зрително или слухово съзнание.
Те никога не са не-недостатъчни, защото идват по двойки и
са в добро състояние ((букв. не са хванати накриво)), тъй като
са органи на същества, родени в Рупадхату. Те грабват това,
което е неизвестно, фино, далечно и пр. По този въпрос има
строфа: „Окото от плът не вижда рупа, която е далечна, неизвестна или фина, то не вижда във всички посоки. Божественото
виждане – обратно“.319
320

Когато вижда рупа с помощта на божественото виждане,
зрителните обекти далечни ли са или близки?
Обектите са близо или далеч в зависимост от човека и в
зависимост от окото. Ако те желаят да виждат, но не правят
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усилие за това, Шраваките, Пратиекабудите и Будите виждат
съответно вселените Сахасра, Двисахасра или Трисахасра (ii.
73). Ако правят усилие
55a-b. Архатът, Носорозите и Учителя виждат Двисахасра, Трисахасра, безкрайни вселени.321
dvitrisāhasrakāsaṃkhyadṛśo ’rhatkhaṅgavaiśikāḥ |
Ако един Шравака, желаещ да види с божествено виждане,
направи огромно усилие, той ще види Двисахасра Мадхяма
Локадхату; Dvisāhasra Madhyama Lokadhātu. 322 Пратиекабуда
ще вижда Трисахасра Махасахасра Локадхату, Trisāhasra Mahāsāhasra Lokadhātu. А Буда, Благословения, ще вижда Асамкхя
Локадхату, Asaṁkhya Lokadhātu: той вижда както желае.
Защо така?
Както неговото знание се разпростира върху всички дхарми, така неговото божествено виждане се разпростира върху
всички рупи.
***
Дали само риддхи е вродена или и други свръхестествени
сили могат да бъдат вродени?
55с. Другите също са вродени.323
anyad apy upapattyāptaṃ
Четири сили: божественото чуване, божественото виждане,
спомнянето на минали съществувания и знанието за ума на
друг, също са вродени. Но вродените сили не се наричат
свръхестествени знания.
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55c-d. Божественото виждане, когато е вродено, не вижда междинни същества.324
taddṛśyo nāntarībhavaḥ ||
То не е способно да вижда цвета и формата на междинните
същества, които се виждат само чрез божественото виждане на
свръхестественото знание. За останалите, вроденото божествено виждане е подобно на божественото виждане на свръхестественото знание.
56а. Това знание за ума на друг е три вида.
cetojñānaṃ tu tat tredhā
Това знание обозначава знанието за ума на друг, когато е
вродено. То може да бъде три вида – добро, лошо или неутрално.
56b. Също когато е произведено след размишляване
(тарка) или с формули (видя).
tarkavidyākṛtaṃ ca yat |
Когато е произведено след размишляване или чрез формули
((заклинания)), знанието за ума на друг може да бъде морално
добро, лошо или неутрално. Човек вследствие на изучаването
на Икшаникашастра, Īkṣaṇikaṡāstra, 325 е способен да тълкува
знамения. Неговото знание за ума на друг се произвежда
вследствие на размишление. Също така, човек може да знае ума
на друг чрез мантри. Но произведено вследствие на медитация
или Дхияна, това знание е само добро.326
Знанието за ума на друг и спомнянето на минали съществувания са вродени за съществата от ада. Чрез тези две знания
56с. Съществата в ада знаят от самото начало.327
jānate nārakā ādau
От своето раждане и докато не са смазани от собствените си
страдания, те знаят умовете на другите и помнят своите минали
съществувания (вж. iv. 80d).
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Съществата в другите светове на прераждания, където знанието за ума на друг и спомянето на минали съществувания са
вродени, винаги знаят, защото техните страдания не ги „надвиват“.
56d. Сред хората не е вродено.328
nṛṇāṃ notpattilābhikam ||
Сред хората петте сили – риддхи и пр., описани по-горе, не
са вродени.
Ако това е така, как някои хора – Бодхисаттви – естествено притежават памет за минали съществувания?
Паметта за миналите съществувания, която те притежават
по природа, не е вродена, тоест, тя се придобива поради едничкия факт, че имат човешко раждане – тя е резултат от определени действия.
Как така?
Знанието за спомнянето на миналите съществувания е три
вида: резултат от медитация (свръхестественото знание, описано по-горе), вродено (както при боговете) или осъществявано
вследствие на действие (както е в случая с Бодхисаттвите).
***
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1

Тази Глава е разделена на две части. Първата част разглежда: (1) Различието между търпението (кшанти, kṣānti), знанието (джняна, jñāna) и виждането (дриш, dṛṡ) (Карика-1, Kārikā-1); (2) Характеристиките на десетте
знания (2-9); (3) Аспектите на десетте знания (10-13b); (4) Различни въпроси,
прашнанирдеша, praṡnanirdeṡa (13с-27). Втората част разглежда качествата
(гуна, guṇa), които се състоят от знание (джнянамая, jñānamaya (28-55).
(Tова е според глосата на японския издател Киокуга Саеки).
Сред източниците на Васубандху, Prakaraṇaпада, Prakaraṇapada, xiii. 10,
свитък 14 дава: дефиниция на десетте джняни; даршана, daraṡana
((виждането)), което не е джняна; обектът на джняна (14b11); реципрочно
включване (15а3); защо? (15а8); коя джняна е сасрава, анасрава,
сасравапратяя, самскрита; sāsrava, anāsrava, sāsravapratyaya, saṁskṛta и
пр. Палийски източници, Самютта, Saṁyutta, ii.57, Дигха, Dῑgha, iii. 226227. Патисамбхидамагга, Paṭisambhidāmagga, Вибханга, Vibhaṅga, 306-344,
особено 328.
2
За джянадаршана, jñānadarṡana, вж. ii.27с. Праджня (тоест чаитта,
((caitta, умствено състояние)), описана в ii.24, която придружава всички
умове) е или чиста (анасрава) или нечиста (сасрава).
1. Чиста, праджня е „знание“ или „търпение“ (кшанти):
а) „Знание“ означава съзнание на увереност, свободно от съмнение
(нишчита; niṡcita; джнянам нишчитарупена утпадяте; niṡcitarūpeṇa
utpadyate ).
Знанието може да бъде „чисто съзерцаване“ (паратявекшанаматра,
paratyavekṣaṇamātra; по-долу бел. 6), като кшаяджняна, kṣayajñāna и
анутпудаджняна, anutpādajñāna (vi.67a-b).
To може да бъде придружено от самтирана, saṁtῑraṇa, от паримарганашая, parimārgaṇāṡaya. С други думи то може да бъде упанидхянапурвака
манасикара, upanidhyānapūrvaka manasikāra (i.41c-d): в този случай то е
даршана, „възглед“ или виждане. Това знание включва желанието да инструктира само себе си. То се предшества от размишление. Нека тогава
кажем, че то е „размишляване“ или изучаване. Независимо от това западните
еквиваленти ((на думата)) са недостатъчни ((да го обяснят)), защото не се
отнасят до едно „аналитично“ съзнание, а до съзнание, което може да продължава само един момент, което е произведено в състоянията на вглъбяване, свободни от витарка и вичара;
б) Търпението не е свободно от съмнение, тъй като има за свой завършек
произвеждането на знание посредством изхвърляне на съмнението. То не
възниква като увереност (нишчая, niṡcaya), а като „съгласие“ (кшаманарупена, kṣamaṇarūpeṇa). Навярно можем да придадем такъв нюанс, като кажем,
че аскетът в състояние на търпение си мисли: „Дхармите без съмнение са
преходни ...“ и, в състояние на знание: „Дхармите са преходни ...“ Така
чистите търпения са шаикши самягдришти, ṡaikṣῑ samyagdṛṣṭi (i.4a). В дей-
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ствителност те се произвеждат в хода на Пътя на Виждането и като следствие, принадлежат на Шаикша. И те са даршана ((виждане)).
2. Нечиста, праджня е свързана или с петте сетивни съзнания (зрителното
съзнание и пр.) или с умственото съзнание (мановиджняна, manovijñāna).
В първия случай, тя е знание (джяна); тя никога не е „виждане“.
Във втория случай, тя е знание (самвритиджняна, saṁvṛtijñāna, vii.2b); и
тя е „виждане“: а) когато е вързана към лоши мнения (саткаядришти, satkāyadṛṣṭi и пр., i.41а); б) когато е добра (кушала, kuṡala), тоест свързана с правилни възгледи (самягдришти). Само че става така, че тя неправилно се
нарича „търпение“. Третата нирведхабхагия, nirvedhabhāgῑya (vi.18с) в действителност е „знание“, макар че е наречена „търпение“.
3
Пракарана, Prakaraṇa (xxiii.10, 10b3), цитирана във Вякхя, Vyākhyā, пълна
форма на думата, vii.7.
4
самтиранатмакатват = упанидхиянасвабхаватват; saṁtῑraṇātmakatvāt =
upanidhyānasvabhāvatvāt (Коша i.41, по-долу бел. 6 и viii.1).
Нечистите кшанти (напр., vi.18с) са джяна или по-точно самвритиджняна, saṁvṛtijñāna (vii, бел. 40). Vyākhyā: амала ева кшантайо на
джнянам ити авадхаранат сасравах кшантайо джнянам ити уктам
бхавати; amalā eva kṣāntayo na jñānam ity avadhāraṇāt sāsravāḥ kṣāntayo
jñānam ity uktaṁ bhavati.
5
Вж. vii.4b. Дхи = праджня, дриш = дришти = даршана; dhῑ=prajñā, dṛṡ =
dṛṣṭi = darṡana . Праджня или съзнанието, което се състои от знанието за
разрушението ((унищожението)) на замърсяванията (кшаяджняна, kṣayajñāna), от знанието за не-ново възникване на замърсяванията (анутпададжняна, anutpādajñāna), не е дришти или даршана.
6
Докато аскетът не е направил каквото трябва да направи (критакритя,
kṛtakṛtya), той размишлява върху (дхяяти, dhyāyati), изследва (паримаргаяти, parimārgayati) темата за Истините. Когато е направил това, което е
трябвало да направи, той само съзерцава (пратявекшанаматра, pratyavekṣaṇamātra) Страданието, което е познато и повече не изследва. [Срв.
Самантапасадика, Samantapāsādikā, 168, Милинда, Milinda, 338 (ii., бел. стр.
240), паччавеккхананяна, paccavekkhaṇañāna].
7
Сюан-цанг тук изброява десет джняни: самвритти, дхарма, анвая, духкха,
самудая, ниродха, марга, парачитта, кшая и анутпададжяна; saṁvṛti,
dharma, anvaya, duḥkha, samudaya, nirodha, mārga, paracitta, kṣaya, anutpādajñāna – едно изброяване, което в оригинала е дадено по-късно на стр. 12.
Това не е редът от Шастрата, по-долу бел. 32.
8
Вж. vii.3a, 7a, 8, 10b, 12a-b, 18c, 20c-21. Vyākhyā: самвритау бхавам самвритам, saṁvṛtau bhavaṁ sāṁvṛtam и по-долу: свабхаватах самвритир
джнянам самвритау ва джнянам самвритиджнянам; svabhāvataḥ saṁvṛtir
jñānaṁ saṁvṛtau vā jñānaṁ saṁvṛtijñānam.
Вж. по-долу vii.21.
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Мадхямиките, Mādhyamika правят разлика между локасамвритиджняна,
lokasaṁvṛtijñāna и йогисамвритиджняна, yogisaṁvṛtijñāna (вж. напр. Бодхичаряватара, Bodhivaryāvatāra, ix.2). Последното отговаря на лаукика джняна приштхалабдх, laukika jñāna pṛṣṭhalabdh, Коша, vii.12a-b (приштхаджа,
pṛṣṭhaja), 20с.
9
Самвритисадвасту, Saṁvṛtisadvastu, vi.4; Сутраламкара, Sūtrālaṁkāra,
i.12, Катхаваттху, Kathāvatthu, v.6.
10
Чиста джняна ((чисто знание)) е съзнанието за общите характеристики на
дхармите. То се нарича дхармаджняна, когато се отнася до дхармите от
Камадхату и анваяджняна, когато се отнася до дхармите от двете повисши Дхату, vi.26.
11
Андхаките, Andhaka (Kathāvatthu, v.6) казват: саммутинянам пи саччарамманам ева; saṁmutiñāṇaṁ pi saccārammaṇam eva: обикновеното знание
има за свой обект само Истините (според Aung и Rhys-Davids).
12
Вж. vi.44d, 50a, vii.1, 7, 12a-b.
13
Парамартха, Paramārtha: „Когато те по природа не са ашаикши самягдришти; aṡaikṣi samyagdṛṣṭi“. Видяхме (vi.50d), че всички Архати притежават „правилен възглед, свойствен за Ашаикшите“. Това самягдришти по
своята природа е даршана. То се състои от дхармаджняна и анваяджняна.
14
Кшаяджняна и анутпададжняна задължително имат за обект Бхавагра, от
която Архатът ще се освободи. Когато един човек умира от отровна рана,
отровата, след като се е разпространила из цялото тяло, в момента на
смъртта се концентрира в раната. По същия начин джняна ((знанието)) на
аскета се концентрира върху обекта, който ще бъде изоставен, а именно
скандхите от Бхавагра. То има отношение към Страданието (йена пидяте,
yena pῑḍyate) и неговото Възникване.
15
Vyākhyā: духкхакараир анитядибхих | самудаякараир ва хетвадибхих ...;
duḥkhākārair anityādibhiḥ | samudayākārair vā hetvādibhiḥ … Парамартха:
„под шест аспекта на духкха и самудая (глосата на японския издател: анитя,
духкха, хету самудая, прабхава, пратяя: две аспекта на страдание, четири
аспекта на неговото възникване. Вж. по-долу vii.12a-b, което оправдава
поправката на Сюан-цанг).
16
Съзнанието за ума на друг по принцип е обикновено знание, самвритиджняна. Но когато другият ум е един чист ум, тоест ум, формиращ част от
чистия път (даршанамарга или бхаванамарга), съзнанието, което аз имам за
този ум трябва да бъде чисто. То обхваща маргаджняна – чистото знание
отнасящо се до Пътя. Следващото ((чисто знание)) маргаджняна, което се
отнася до Камадхату или до по-висши сфери, е или дхармаджняна, или
анваяджняна. Следователно знанието за ума на друг (парачиттавид,
paracittavid) съдържа четири джняни.
17
Вж. vii.11a-d и Балите ((силите)), Абхиджните, Abhijñā и пр.
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Текстът има: Парачиттаджняна, paracittajñāna – чрез по-нисшето не се
знае по-висшето. То ((това знание)) не знае посредством пътя на Анагамина,
пътя на Архата ...
19
Той започва подготвителните отглеждания от момента, в който вижда, че
аскетът ще влезе в даршанамарга. Това отглеждане е осъществено, когато
той вижда ума на друг, зает с духкха ((страданието)) от Камадхату, с духкха
като част от дхармаджняна.
20
За парачиттаджняна на Пратиекабудите, вж. Vibhāṣā, TD 27, т. 515а18,
т. 515с7 и другаде. Четири мнения според Самгхабхадра, Saṁghabhadra, а
именно двете мнения, споменати от Васубандху и също: „Пратиекабуда знае
моменти 1, 2, 8, 14“, „Пратиекабуда знае моменти 1, 2, 11 и 12“. Третото
мнение е правилното: защото ако той знае момент 8, то е защото неговото
подготвително отглеждане, с неговото съзнание като част от анваяджняна,
продължава само 5 момента. Така по време на моменти 9-13 той ще се
подготви за съзнанието от момент 14.
21
Неттиппакарана, Nettippakaraṇa, 15: кхина ме джатити идам кхайе
нянам напарам иттхаттая ти паджанати идам ануппаде нянам; khῑṇā me
jātῑti idaṁ khaye ñāṇaṁ nāparaṁ itthattāyā ti pajānāti idam anuppāde ñāṇaṁ.
22
Парамартха: „Според Абхидхарма“. Това е текстът от Prakaraṇa, TD 26, т.
694а8 (превод на Сюан-цанг). Вж. също Jñānaprasthāna, TD 26, т. 1021с.
23
Изпуснато от Парамартха. Дадено в Prakaraṇa и от Сюан-цанг.
24
Vyākhyā обяснява тад упадая, tad upādāya като тат пураскритя, tat
puraskṛtya.
Сюан-цанг превежда тад упадая като yu-tz’u 由此, „по причина на това“
(Глосата на редактора: „джняна, която грабва тези аспекти: Страданието се
знае ...“). Парамартха има i-tz’u-i 以此義, „имайки предвид това значение“.
Prakaraṇa има yu-tz’u-erh-ch’i 由此而起.
25
В Nettippakaraṇa, 54 имаме: чаккху, виджджа, буддхи, бхури, медха, алока; cakkhu, vijjā, buddhi, bhūri, medhā, āloka. Срв. Коша, vi.54d.
26
В действителност чистата джняна има отношение към духкха, към дхармите и техните общи характеристики, а не към Аз-а, който знае духкха –
един Аз, който предполага формулировката духкхам ме париджнятам,
duḥkhaṁ me parijñātam. Цялото знание, което си представя „Аз“, е самвритиджняна, saṁvṛittijñāna – обикновено, нечисто знание.
27
Специфичната (вишеша) характеристика на двете чисти джняни, които са
нирвикалпа, ((nirvikalpa, липса на невярно дуалистично разделяне)) се знае
от умозаключение (анумияте, anumῑyate) в резултат на двете самвритиджняни, които са техен постостоянно изливащ се резултат (нишянда,
niṣyanda). Вж. по-долу vii.12a-b.
28
Според глосата на японския издател: пашчатяшрамана-саутрантикадаях,
pāṡcātyaṡramaṇasautrāntikādayaḥ . Според тези учители има някои чисти
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аспекти извън признатите от Вайбхашиките шестнадест (вж. по-долу
vii.12с).
29
Вж. ii. стр. 236, iv. 78b-c.
30
Шастрата е цитирана във Vyākhyā: ят тавадж джнянам даршанам апи
тат | сят ту даршанам на джнянам аштав абхисамаянтиках кшантаях;
yat tāvaj jñānam darṡanam api tat | syāt tu darṡanam na jñānam aṣṭāv ābhisamayāntikāḥ kṣāntayaḥ. Според бележката в японския превод, Jñānaprasthana, TD
26, т. 957с2 и Prakaraṇapada, TD 26, т. 694с5.
31
Парамартха добавя: „Освен това, за да посочи, че даршаните, разглеждани тук ,се различават от дришти, разглеждани по-горе“.
32

Същият ред в Prakaraṇapada, TD 26, т. 693с22. При Сюан-цанг редът се
различава (бел. 7 по-горе) и Махавютпатти, Mahāvyutpatti, 57.
33

При Парамартха и в оригинала този въпрос отсъства. Оригиналът има
татра ... = „Измежду тези джняни, самвритиджняна съставлява ...“
34
Vyākhyā: самвритиджнянам самвритиджнянам ева свабхавасамграхатах
| екася ча парачиттаджнянася бхага екадешах | saṁvṛtijñānaṁ saṁvṛtijñānaṁ eva svabhavāsaṁgrahataḥ | ekasya ca paracittajñānasya bhāga ekadeṡaḥ|
35
Частта, която представя аспекта: „Дукха ((страданието)) се знае от мен ...“
36
Vyākhyā не дава дефиницията на Шастрата. Prakaraṇapada, TD 26, т.
694а3: локасамвритиджнянам катамат | сасрава праджня; lokasaṁvṛtijñānaṁ katamat | sāsravā prajñā.
37
Дефиницията в Шастрата, цитирана от Vyākhyā и отговаряща на
Prakaraṇa, TD 26, т. 693а23:
дхармаджнянам катамат | камапратисамюктешу самскарешу яд анасравам джнянам | камапратисамюктанам самскаранам хетау яд анастравам джнянам | камапратисамюктанам самскаранам ниродхе яд анасравам
джнянам | камапратисамюктанам самскаранам праханая марге яд анасравам джнянам идам учяте дхармаджнянам | апи кхалу дхармаджняне
дхармаджнянабхутау ча яд анасравам джнянам идам учяте дхармаджнянам || анваяджнянам катамат | рупарупяпратисамюктешу самскарешу яд
анасравам джнянам ...
dharmajñānaṁ katamat | kāmapratisaṁyukteṣu saṁskāreṣu yad anāsravaṁ
jñānam | kāmapratisaṁyuktānāṁ saṁskārāṇāṁ hetau yad anāstravaṁ jñānam |
kāmapratisaṁyuktānāṁ saṁskārāṇāṁ nirodhe yad anāsravam jñānam | kāmapratisaṁyuktānāṁ saṁskārāṇāṁ prahāṇāya mārge yad anāsravaṁ jñānam idam
ucyate dharmajñānam || anvayajñānam katamat | rūpārūpyapratisaṁyukteṣu
saṁskāreṣu yad anāsravam jñānam …
Вж. vi.26 анветити анваяджняна; anvetῑti anvayajñāna.
38
Правилното е сасравахетука, sāsravahetuka, vi., бел. 11.
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39

Vyākhyā: ниродхамаргау хи адхатупатитау | тав адхарав апи на хинау
вявастхапйете | духкхасамудаясатйе тв адхарабхумике нихине | на тадаламбанам дхармаджнянам рупарупядхатупратипакша ити авагантавям;
nirodhamārgau hy adhātupatitau | tāv adharāv api na hῑnau vyavasthāpyete |
duḥkhasamudayasatye tv adharabhūmike nihῑne | na tadālambanaṁ dharmajñānaṁ rūpārūpyadhātupratipakṣa ity avagantavyam.
Ниродха и марга не формират част от Дхату. Да се размишлява върху
ниродха по отношение на Камадхату (ниродхе дхармаджняна), означава
също да се води битка с клешите ((замърсяванията)) от по-висшите сфери.
В състоянието даршанамарга, анваядхармакшанти е това, което изхвърля
анушаите от по-висшите сфери.
40
Vyākhyā: шодашакарам ушмагатадишу | свасаманялакшанадиграханад
ити свалакшанаграханат саманялакшанаграханач ча | адишабдена
бхумкшва тиштха гаччхети евамакарам ча | на хи ете свалакшанакарах
ким тархи евамакара ева.
ṣоḍаṡākāram uṣmagatādiṣu | svasāmānyalalkṣaṇādigrahaṇād iti svalakṣaṇagrahaṇāt sāmānyalakṣaṇagrahaṇāc ca | ādiṡabdena bhuṁkṣva tiṣṭha gacchety
evamākāraṁ ca | na hy ete svalakṣaṇākārāḥ kiṁ tarhy evamākārā eva.
В ушмагатите и пр. (vi.17с), самвритиджняна грабва шестнадесетте
аспекта на Истините. Самвритиджняна грабва техните основни характеристики (напр. непостоянството), техните специфични ((уникални)) характеристики (напр. специфичната характеристика рупа – материя) и също
грабва аспектите, които се изразяват с думите: „Яж! Върви! ...“: такава
самвритиджняна няма уникална характеристика за свой аспект и човек
може да каже само, че тя е евамакара, evamākāra – с такъв аспект.
41
Според Парамартха: свасвасатякараташ чатуштаям; svasvasatyākārataṡ
catuṣṭayam.
42
Парамартха: параманоджнянам апи татхамалам; paramanojñānam api
tathāmalam. Четопарияте няна, cetopariyāte ñāṇa или паричче няна, paricce
ñāṇa (=парачиттаджняна, paracittajñāna) не е самматиняна, sammatiñāṇa
(Vibhaṅga, 330). Андхаките мислят, че тя има отношение единствено към
ума, Kathāvatthu, v.7 и неправилно твърдят, че един Шравака може, в следствие на своята няна, да знае кога другите придобиват резултат, v.10.
43
Вж. бел. 42.
44
Вж. бел. 42.
45
Vyākhyā цитира Сутрата: сарагам читтам сарагам читтам ити ятхабхутам праджанати | вигатарагам читтам вигатарагам читтам ити
ятхабхутам праджанати | ятха сарагам вигатарагам евам садвешам вигатадвешам самохам вигатамохам самкшиптам викшиптам линам прагрихитам уддхатам ануддхатам авюпашантам, вюпашантам асамахитам самахитам абхавитам бхавитам авимуктам вимуктам ити ятхабхутам праджанати;
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sarāgaṁ cittaṁ sarāgaṁ cittaṁ iti yathābhūtaṁ prajānāti | vigatarāgaṁ cittam
vigatarāgaṁ cittam iti yathābhūtaṁ prajānāti | yathhā sarāgaṁ vigatarāgam
evaṁ sadveṣaṁ vigatadveṣaṁ samohaṁ vigatamohaṁ saṁkṣiptaṁ vikṣiptaṁ
lῑnaṁ pagṛhῑtam uddhatam anuddhatam avyupaṣāntaṁ, vyupaṡāntam asamāhitaṁ
samāhitam abhāvitaṁ bhāvitam avimuktaṁ vimuktam iti yathābhūtaṁ prajānāti.
Според глосите на Бхашя, преди авюпашанта, avyupaṡānta, трябва да се
добавят двете двойки амахадгата и махадгата, са-уттара и ануттара;
amahadgata, mahadgata; sa-uttara, anuttara: всичко дванадесет двойки. Само
че тези две двойки липсват в Сутрата, цитирана във Виджнянакая,
Vijñānakāya (TD 26, т. 534а1-а5) и в изданието на Сутрата, цитирана от
Vyākhyā, по-долу в vii.42a-d.
Според Саеки, списъкът от Ekottara (TD 2, т. 776b20) включва около
единадесет части. Този от Мадхяма, Madhyama (TD 1, т.5536b19) има десет,
като изпуска уддхата-ануддхата; uddhata-anuddhata и авюпашанта-вюпашанта; avyupaṡānta-vyupaṡānta, а добавя садоша-адоша; sadoṣa-adoṣa. Tози
от Saṁyukta (TD 2, т. 150а6) има десет двойки.
Палийските източници, напр. Saṁyutta, v. 265, Ангуттара, Aṅguttara,
iv.32, Vibhaṅga, 329, Visuddhimagga, 410 (чието обяснение се различава от
това на Абхидхарма). Имаме само осем двойки: сарага-витарага, садоcавитадоcа, самоха-витамоха, санкхитта-виккхита, махаггата-амахаггата,
сауттара-ануттара, асамахита-самахита и авимутта-вимутта; sarāgavitarāga, sadosa-vῑtadosa, samoha-vῑtamoha, saṅkhitta-vikkhitta, mahaggataamahaggata, sauttara-anuttara, asamāhita-samāhita, avimutta-vimutta.
46
Vyākhyā: ятха яда вастрам ити париччхиннакарам виджнянам утпадяте
на тада малам грихнати; yathā yadā vastram iti paricchinnākāraṁ vijñānam
utpadyate na tadā malaṁ gṛhṇāti и обратно.
47

Тоест „свързани с рага, рагасампраюкта“. Целият този параграф е
съгласно Vibhāṣā, TD 27, т. 950а24, цитиран от Саеки, xxiv.8a.
48
Тези две обяснения ще бъдат коментирани и отхвърлени.
49
Тоест, всеки замърсен (клишта, kliṣṭa) ум, но несвързан с рага ((похот));
всеки неутрален ум; всеки добър (кушала, kuṡala) земен (лаукика, laukika)
ум. Свръхземният ум – ум, формиращ част от Пътя, не е сасрава ((sāsrava,
замърсен)). Вж. стр. 1766.
50
Има три мнения.
Първите учители: Ум, свързан с рага, е сарага. Ум, противоположен на
рага, е витарага.
Вторите учители: Ум, свързан с рага, който може да бъде разбиран по
двата начина, както по-горе, бел. 49, е сарага.
Третите учители: Ум, свързан с рага, е сарага. Ум, несвързан с рага, е
витарага.
Според Vibhāṣā (TD 27, т. 950а24 и сл.), второто мнение е най-доброто.
Васубандху възприема третото мнение.
51
Парамартха: „защото неговият обект е малък“.
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52

Във Vibhāṣā (TD 27, т. 950с8), lüeh 略 („съкратен, намален“), при Сюанцанг, chü 聚 („концентриран“).
53
Пак там. Един атилина, atilῑna ум е косаджджасахагата, косаджджасампраютта; kosajjasahagata, kosajjasaṁprayutta.
54
Пак там. Един атипаггахита, atipaggahita ум е уддхаччасахагата уддхаччасампраютта; uddhaccasahata uddhaccasaṁprayutta. В Дивя, Divya
прагрихита, pragṛhῑta = „издигнато, високо“ (като планински дворец и пр.).
55
„Великият човек“ във висша степен е Буда. Този параграф е съгласно
Vibhāṣā, TD 27, т. 950с20: Замърсеният ум е малък, защото е отгледан
(севита, sevita) от свалпаджана, svalpajana (?hsiao-sheng 小生, „малък
човек“). Добрият ум е голям, защото е отгледан от махаджана, mahājana.
Възражение: Не виждаме ли, че неизмерим брой същества отглеждат лошия, а малко на брой същества отглеждат добрия? Как може да се казва, че
замърсеният ум е отгледан от свалпаджана?
Ние не казваме „малък“, защото категорията е малко на брой. Това, което
има малко чисти дхарми, се нарича малко.
56
Бхавана = пратиламбха, bhāvanā = pratilambha, придобиване. Според
принципа: кушаласамскрита дхарма бхаваитавях; kuṡalasaṁskṛtā dharmā
bhāvayitavyāḥ (iv.127). „Тези са добрите самскрита дхарми, които човек
придобива в бъдещо състояние“. Вж. по-долу vii.25d.
57
Парамартха: „минало и бъдеще“.
58
За са-уттара, iv.127d.
59
То не се освобождава, когато е добро-нечисто (кушаласасрава, kuṡalasāsrava) и когато възниква в серия, в която клешите не са били отсечени. За
освобождаването на ума, вж. vi.76с.
60

За самкшипа, saṁkṣipta, Парамартха има lüeh 略, Сюан-цанг: chü 聚;
самниродха, samnirodha, Парамартха: she 攝 (=самграха, saṁgraha), ch-ih 持
(дхар, dhar), Сюан-цанг: chih 止 (шаматха, ṡamatha). Саеки отбелязва, че
според Саутрантиките, випашяна и шаматха са изключени.
Saṁyutta, v.279: катамам ча бхиккхаве аджджхаттам самкхиттам
читтам | ям бхиккхаве читтам тхинамиддхасахагатам тхинамиддхасампраюттам | идам вуччати ... | катамам ча ... бахиддха виккхиттам читтам
| ям ... читтам бахиддха панча гуне араббха анувиккхиттам анувисатам |
идам вуччати ...;
katamaṁ ca bhikkhave ajjhattaṁ saṁkhittaṁ cittam | yaṁ bhikkhave cittaṁ
thῑnamiddhasahagataṁ thῑnamiddhasaṁprayuttaṁ | idaṁ vucccati … katamaṁ
ca … bahiddhā vikkhittaṁ cittam | yaṁ … cittaṁ bāhiddhā pañca guṇe ārabbha
anuvikkhittam anuvisaṭam | idaṁ vuccati …
61

Сюан-цанг превежда: „В действителност ние не приемаме (pu-hsü 不許 =
на пратиджняяте, na pratijñāyate), че един замърсен ум, свързан с отпус-
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натост ((апатия)), е разсеян“. Същото при Парамартха: „Ние не установяваме (pu-li 不立) …”
Vyākhyā: ким ити критва викшиптатвам атра на пратиджняяте | ким
миддхасахагате читте викшиптатвам настити на пратиджняяте ахосвид
видяманам апи викшиптатвам самкшиптатвенавастхапитатван на пратиджняяте | убхаятхапи вячакшате | кечид вячакшате | миддхасахагатат
клиштад яд анят клиштам тад викшиптам пратиджняяте миддхасахагатам ту клиштам аклиштам вавишешена самкшиптам евети | апаре
пунар вячакшате | ян миддхасамюктам тат самкшиптам ева на викшиптам | ят ту вишайешу висритам тад ева викшиптам ити ато‘тра миддхасампраюкте читте [викшиптатвам] на пратиджняяте;
kim iti kṛtvā vikṣiptatvam atra na pratijñāyate | kim middhasahagate citte
vikṣiptatvaṁ nāstῑti na pratijñāyate āhosvid vidyamānam api vikṣiptatvaṁ saṁkṣiptatvenāvasthāpitatvān na pratijñāyate | ubhayathāpi vyācakṣate | kecid vyācakṣate | middhasahagatāt kliṣṭād yad anyat kliṣṭaṁ tad vikṣiptaṁ pratijñāyate
middhasahagataṁ tu kliṣṭam akliṣṭaṁ vāviṡeṣeṇa saṁkṣiptam eveti | apare punar
vyācakṣate | yan middhasaṁyuktaṁ tat saṁkṣiptam eva na vikṣiptam | yat tu viṣayeṣu visṛtaṁ tad eva vikṣiptam ity ato’tra middhasaṁprayukte cite [vikṣiptatvaṁ]
na pratijñāyate.
62
Vyākhyā: абуддхокям абхидхармашастрам ити абхипраях; abuddhokyam
abhidharmaṡāstram ity abhiprāyaḥ. Срв. Коша, i.3, iii. 32.
63

Замърсяването, клиштатва, kliṣṭatva, на първите умове не е разграничено:
то се състои от свързване, сампрайога, с клешите, които се намират във
всички замърсени умове. Добротата, кушалатва, kuṡalatva, на вторите умове
се състои от свързване с дхармите, които се намират във всички добри
умове, ii.25, 26.
Vyākhyā: сарвани тани клиштани уктанити | клиштатвалакшанам ешам
викшиптадинам авимуктантанам | клиштатвам пунах клешамахабхумикаих сампрайогах | сам кшиптапрагрихитадинам чабхинналакшанавачанан
нартхавишеша укто бхавати ... | кушалатвам ешам абхиннам | ким пунах
кушалатвам | кушаламахабхумикаих сампрайогах;
sarvāṇi tāni kliṣṭāny uktānῑti | kliṣṭatvalakṣaṇam eṣāṁ vikṣiptādῑnām avimuktāntānam | kliṣṭatvam punaḥ kleṣamahābhūmikaiḥ saṁprayogaḥ | saṁ kṣiptapragṛhῑtādῑnāṁ cābhinnalakṣaṇavacanān nārthaviṡeṣa ukto bhavati … | kuṡalatvam eṣaṁ abhinnam | kiṁ punaḥ kuṡalatvam | kuṡalamahābhūmikaiḥ saṁprayogaḥ.
64
Vyākhyā: сутре хи стянамиддхасахагатам самкшиптам уктам | стянaйогена ят клиштам миддхасамюктaм тат самкшиптам на кушалам стянася клешамахабхумикатват;
sūtre hi styānamiddhasahagataṁ saṁkṣiptam uktam | styānayogena yat kliṣṭaṁ
middhasaṁyuktaṁ tat saṁkṣiptaṁ na kuṡalaṁ styānasya kleṡamahābhūmikatvāt.
65
Вайбхашиките са на мнение, че: яд ева линам тад еводдхатам, yad eva
lῑnaṁ tad evoddhatam – „един лина ум е уддхата ум“. Правим това заключе-
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ние от тяхната дефиниция: линам читтамм клиштам каусидясам-прайогат;
уддатам читтам клиштам ауддхатясампрайогат; lῑnaṁ cittaṁ kliṣṭaṁ
kausῑdyasaṁprayogāt; uddataṁ cittam kliṣṭaṁ auddhatyasaṁprayogāt. (По-долу,
бел. 70, с друг прочит).
66
Ако лина и уддхата бяха идентични, Сутрата щеше да каже: „Когато
умът е лина, не е време да се отглежда прашрабдхи, praṡrabdhi ... прити,
prῑti. Когато умът е уддхата, не е време да се отглежда прашрабдхи ...
прити“. Или по-скоро: „Когато умът е лина или уддхата, не е време да се
отглежда прашрабдхи ... прити“.
67
Отглеждането на седемте части на Бодхи е едновременно.
68
По отношение на смрити, smṛti, Благословения e казал: смритим кхалв
ахам сарватрагатам вадами; smṛtiṁ khalv ahaṁ sarvatragatāṁ vadāmi.
69
Сюан-цанг: „Но ние не сме в противоречие със Сутрата! Дори замърсеният ум да е и лина, и уддхата, умът, в който преобладава каусидя ((мързел)), в Сутрата се нарича лина. Умът, в който преобладава ауддхатя ((арогантност, нахалство)), в Сутрата се нарича уддхата. Но като се има предвид тяхната постоянна връзка, Аз казвам, че те са едно по природа“.
70
Замърсен ум е лина посредством връзката с каусидя. Замърсен ум е уддхата посредством връзката с ауддхатя.
71
Vyākhyā: Ачаря аха набхипраикам яват сутре ту наям абхипрая ити;
Ācārya āha nābhiprāyikaṁ yāvat sūtre tu nāyam abhiprāya iti.
72
Един Шаикша има, в настоящето, чист ум, например мисълта за непостоянството, но в него все пак остава притежание на рага ((похот)) от Камадхату, ако не е Анагамин ...
73
Анушаянарагаламбанатват, anuṡayānarāgālambanatvāt, вж. v.17.
74
Мислите на Архата, формиращи част от Архата, никога не са нечисти,
защото тези мисли са чисти по дефиниция и не са обект на „активните“
замърсявания на друг, v.18a-b, но тези обикновени мисли (самвритиджняна), и както тялото му, са нечисти (сасрава) в смисъл, че замърсяванията на
друг могат да станат активни по отношение на тях (i.4b). Вж. viii.25с.
Виждаме, че Парамартха превежда много ясно: „Ако една мисъл е сарага
поради факта, че грабва рага за свой обект; ... yuan yü wei ching chieh 缘欲爲
境界.
75
Вторите учители, по-горе бел. 50.
76
„Дори да имат нещо реално за свой обект“.
77
Вж. по-горе стр. 1586.
78
Вж. по-горе стр. 1586.
79
„Възникването е угасено ((потушено)) от мен“, тоест: възникването е
изоставено; това означава да се види Истината за Възникването под четири
аспекта (vii.13а). „Религиозният живот е отгледан“ – четирите аспекта на
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Пътя; „Това, което трябваше да се направи, е направено“ – четирите аспекта
на Унищожението; „Не виждам никакво по-нататъшно съществуване“ –
двата аспекта на Истината за Страданието – непостоянство и страдание.
Сред коментарите на тази четворна формулировка, Самантапрасадика,
Samantapāsādikā, i.168. Някои забележки, за които бих искал да съм поуверен, в Нирвана, Nirvāṇa (1925), стр. 60.
80
Vyākhyā обяснява: асти етат стханам ити асти етад лакшанам ити
артхах | асти етад ваств ити аям хетур ити артхах | йогавихитато
виджанияд ити авипаритато виджанияд ити артхах |
asty etat sthānam ity asty etad lakṣaṇam ity arthaḥ | asty etad vastv ity ayaṁ
hetur ity arthaḥ | yogavihitato vijñānῑyād ity aviparῑtato vijānῑyād ity arthaḥ |
Според Саеки, това е един откъс от Виджнянакая, Vijñānakāya, TD 26, т.
559с29 и т. 565а16. Тази формулировка и формулировката за грешните
възгледи се повтарят до втръсване (с някои варианти) във Виджнянакая, за
субекта на множеството видове мисли: „Дали мисъл, принадлежаща на
Камадхату знае: 1. Дхармите от Камадхату; 2. Дхармите от Рупадхату; 3.
Дхармите от Арупядхату; 4. Дхармите, невключени в Дхату; 5. Дхармите
от Камадхату и Рупадхату ...?“ Тази мисъл е добра, лоша, неутрална, ще
бъде изоставена посредством Виждането на Страда-нието и пр. Начинът, по
който една мисъл вижда тези различни дхарми зависи от неговата природа и
от природата на тези дхарми.
Аз не намирам откъса, в който Виджнянакая обяснява начина, по който
една мисъл „невключена в ((трите)) Дхату“ вижда дхармите от Камадхату.
Но тя се изразява по отношение на мислите на Шаикша и Ашаикша (които
са два вида мисли, невключени в Дхату), стр. 565а16. Текстът е идентичен с
този, цитиран от Васубандху с разликата, че формулировката асти етат
стханам асти етад васту; asti etat sthānam asty etad vastu, се предшества от
думите асти ешо хетух (?), асти еша утпада (?); asty eṣo hetuḥ (?), asty eṣa
utpāda (?).
Умът на Шаикша или Ашаикша знае само дхармите от Камадхату под
аспектите на първите две истини (анитя ... пратяятас; anitya … pratyayatas).
Един добър ум от Камадхату обаче знае дхармите под аспектите, които
Васубандху е посочил (vi.49d) като характеристики на „земния път“:
аудариката, духкхилата, авараната; audārikata, duḥkhilata, āvaraṇata и дори
шалята, ṡalyata и пр.
81
Виждането на Истините най-малкото частично изхвърля рага, двеша, мана
и моха ((похот, омраза, гордост и невежество)). Една мисъл, която ще бъде
изоставена посредством Виждането на Истините, ще съдържа рага и пр.,
текстът затова казва раджйета, rajyeta, и пр. Тази мисъл не е свободна от
саткаядришти, така че разглежда дхармите като атман, ātman и атмия,
ātmῑya; тя не е свободна от антаграхадришти и следователно разглежда
дхармите като преопределени да умрат (уччхеда, uccheda) или като вечни
(шашвата, ṡāṡvata) ...
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Тази формулировка я има навсякъде във Vijñānakāya, TD 26, т. 559с29 и т.
563b20, т. 578b8 и другаде.
82
Vibhāṣā, TD 27, т. 408с9 и Самюктабхидхармахридая, Saṁyuktābhidharmahṛdaya, TD 28, т. 918а19.
Акарите ((представа, конструирана от ума)) от Вимокшамукха, Vimokṣamukha, viii.24.
Уточняването на акарите в Абхидхарма не се намира в Абхидхамма (вж.
напр. Paṭisambhidāmagga, i.107, 118, 241, Visuddhi, 494). То не е каноническо
((установено в свещените писания)): Aṅguttara, i.38 (списък със сання) и iv.
422, където аскетът разглежда Аматадхату, Amatādhatu, като шанта, панита; ṡanta, panῑta и пр., a нещата от това ниво като дуккха, рога ((roga, болест)), ганда ((gaṇḍa, оток)) и пр. Видяхме (vi.49) акарите от земния път:
трябва да отбележим, че Васубандху черпи вдъхновение от Vijñānakāya,
свитък 59b, ред 18 и другаде.
83
Това е в резултат на факта, че абхисамая е анупурва, vi. 27.
84
За значението на марга и пратипад, pratipad, vi.65b-d, 66a, vii. 28c.
85
Вж. Saṁyutta, iii. 66, за варианти.
86
Срв. v. 27.
87
Срв. vi. 60а.
88
Сюан-цанг: „отивайки, влизайки в града на Нирвана“. Срв. vi. 68: пратипан нирванапратипаданат; pratipan nirvāṇapratipādanāt.
89
Тези обяснения са според глосите и контекста. Vyākhyā: чхандамулакака
ити чхандахетука ити артхах. тришнапаряя иха чхандах. чхандасамудая
ити чхандасамуткшама (?) ити артхах; chandamūlakā iti chandahetukā ity
arthaḥ; tṛṣṇāparyāya iha chandaḥ; chandasamudayā iti chandasamutkṣamā (?) ity
arthaḥ (да се чете самуттхана, samutthānā?); чхандаджатия ити чхандапратяя ити артхах; chandajātῑyā iti chandapratyayā ity arthaḥ.
Парамартха превежда джатия, jātῑya, като sheng 生, „да възникна“ и прабхава като yu 有, бхава, „съществуване“. Сюан-цанг превежда съответно le
纇 i, „видове“ и sheng 生, „да възникна“.
Saṁyutta, iii.100, Маджджхима, Majjhima, iii.16: панчупаданаккхандха
киммулака ... чхандамулака; pañcupādānakkhandhā kiṁmūlaka ... В друг контекст, Aṅguttara, iv.400: танхамулака; taṇhāmūlaka.
В Paṭisambhidāmagga, ii.111 имаме: джарамаранам кимниданам кимсанудаям кимджатикам кимпабхавам; jarāmaraṇaṁ kiṁnidānaṁ kiṁsanudayaṁ
kimjātikaṁ kiṁpabhavam.
90
Vyākhyā: прабхавашабдах кевалам пашчат патхитавях | абхидхармикаир
ити вакхядхяхарах | сутранусаранам хи картавям ити абхипраях; prabhavaṡabdaḥ kevalaṁ paṡcāt pathitavyah | ābhidhārmikair iti vākhyā-dhyāharaḥ |
sūtrānusaraṇam hi kartavyam ity abhiprāyaḥ.
Абхидхармиките в списъка с аспектите на тази Истина трябва да поставят
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аспекта прабхава след аспекта пратяя, защото човек трябва да се ръководи
от Сутрата.
91
Така за петте упаданаскандхи се казва, че имат този вид чханда ((намерение)) за своя мула ((корен)) или хету ((причина)).
92
За виря, випака и прабхава на един плод ((роден)) от земята като храна или
лек, Сарвадаршанасамграха, Sarvadarṡanasaṁgraha, 16.22, Кандали, Kandalῑ,
130, Сушрута, Suṡruta, i.1 и 40.
93
Парамартха: „Според Сутрата за тришнавичаритите, tṛṣṇāvicarita, има
две групи по пет и две групи по четири“. Всичко, което следва до стр. 1599, е
изпуснато.
Нашият текст е тясно свързан с Aṅguttara, ii. 212, за осемнадесетте танхавичарити, taṇhāvicarita, където прочитът е несигурен, и с Vibhaṅga 392-400,
където те са по-сигурни, но остава трудно да се преведат (мисис Рис
Дейвидс беше любезна да сподели с мен текста от Саммохавинодани,
Sammohavinodanῑ и Маноратхапурани, Manorathapūraṇῑ; вж. сл. бележка).
Можем да сравним списъка: „Съществувал ли съм в миналото? ...“, Коша,
iii. 22с, Majjhima, i.8, i.111, Visuddhimagga, 599, Madhyamakavṛtti, 593.
Според Втора глава чханда се отнася до бъдещето.
94
Vibhaṅga на мястото на сад асмити; sad asmῑti и асад асмити; asad asmῑti
има 1. ас‘асмити, as’asmῑti (=ниччо‘сми; nicco’smi ...) и 2. сат‘асмити, sāt
’asmῑti или сат‘асми, sat’asmi (=уччхиссами на бхавишсами; ucchissāmi na
bhaviṣsāmi). Коментарът казва: аттхити аса | ниччасс‘етат адхивачанам;
atthῑti asa | niccass’etam adhivacanam. Мисис Рис Дейвидс отбелязва: ас =
аса = асан = асанто = „лош“, Джатака, Jātaka, iv,435: сатам ва аван,
satam vā asan (винителен падеж, ед.ч.). Ще имаме: „Аз съм лош, аз съм
добър“. Маноратхапурани обяснява сата, sata със сидати, sῑdati, в смисъл
на аничча, anicca: това е обяснението, което срещаме за саткая, satkāya.
Коментарът във Vibhaṅga разбира сям, syam като: „Ще бъда ли“?
95
За правритти, pravṛtti, ii.6. Може би ваттупаччхеда = вартмопаччхеда;
vaṭṭūpaccheda = vartmopaccheda е, което аз мисля, че трябва да се чете в
Mahāvastu, ii. 285, iii. 200, цитирано в Коша, ii. бел. 395.
96
Според Саеки, Saṁyukta 17.16. Вж, също TD 2, т. 66b14.
97
В неговия по-кратък трактат, Самгхабхадра, Saṁghabhadra взема предвид
това обяснение, за да докаже, че „аспектите“ са наистина шестнадесет на
брой.
98
Vyākhyā: нитям сукхам атмиям атмети ча дриштиш чаритам ешам та
име нитясукхатмиятмадриштичаритах; nityaṁ sukham ātmῑyam ātmeti ca
dṛṣṭiṡ caritam eṣāṁ ta ime nityasukhātmῑyātmadṛṣṭicaritāḥ.
99
Вж. v.26, бел. 98; iii.50а.
100
Значението на пратяя ((условие)) е разгледано в Коша, iii.28
101
13b-d. За акара ((представа, конструирана от ума)) вж. ii.34b-d, бел. 173.
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102

Това обяснение е задоволително, защото наистина си представяме, че
праджня – разграничаващото съзнание ((ii.24)) – грабва „аспектите“ ((чертите)), тоест грабва нещата (аламбана, ālambana) по определен начин (като
непостоянни и пр.). Нещо повече, това обяснение взема предвид думата
акара:
Човек взема звука ā от аламбана, ālambana, последната кара, kāra от
пракара, prakāra и има акара чрез прекратяване – ламбанаграханапра-;
((lambanagrahaṇapra-, грабване на обекта)).
103
За дхармите „които имат обект“, Коша, ii.34b. Kathāvatthu, ix.3-7;
Vibhaṅga, 428, Дхаммасангани, Dhammasaṅgaṇi,1185, 1508. Madhyamakavṛtti,
84 цитира Āgama: саламбана дхармах катаме | сарве читтачаиттах;
sālambanā dharmāḥ katame | sarve cittacaittāḥ ((Кои са дхармите, имащи
обект? Всички умове и умствени състояния)).
104
Vibhāṣā, TD 27, т. 408с25: Има три системи: 1. Праджня е акара ((представа, конструирана от ума)), грахака ((grāhaka, „грабвач“)) и грихя ((gṛhya,
грабнатото, възприетото)); читтачаиттите, свързани с праджня, са грахака и грихя; това, което е едновременно (сахабху, sahabhū) с праджня и което
е читтавипраюкта е грихя. 2. Всяка читтачаитта е акара, грахака, грихя,
всички други дхарми са грихя. 3. Всички дхарми са акара, но сампраюкта
дхармите са акара, грахака и грихя, а випраюктадхармите са акара и грихя
(Тук значението на акара е съвсем различно).
105
В Шастрата дхармаджняна e начело на списъка.
106
Можем да разберем защо едно същество в Арупядхату не може да прояви
дхармаджняна, която има за свой обект страданието, възникването на страданието и пр. от сферата на Камадхату, но защо съществата от Рупядхату
не са способни на това? Видяхме, че човек проявява тази джняна като влиза
в дхияните (които са Рупадхату) (vii.14с). Някои казват: „Дхармаджняна
има за свой край отвращението (видуняна, vidūñaṇā) от Камадхату; само че
човек в Рупадхату е изоставил Камадхату поради самия факт, че се е превъплътил в сфера вследствие на разединяване [от Камадхату], следователно
дхармаджняна не трябва да възниква. Случаят с човек, разединен от Камадхату [и влязъл в дхияна вследствие на това разединяване], е различен: той
може да прояви дхармаджняна, защото неговото съществуване в Камадхату
не е изчерпано ((букв. пресушено))“.
Самгхабхадра дава различно обяснение защо дхармаджняна може да се
прояви само от същества в Камадхату: татсамапаттивюттханачиттанам
камадхатав ева садбхават | анупаривартакашраябхавад ва | дхармаджнянанупаривартакася хи шилася камавачарани ева бхутани ашрая даухшилясамуттхапакаклешапраптивибандхакатват пратипакшикатват | тани ча
татра на сантити дхармаджнянам камадхатвашраям ева:
tatsamāpattivyutthānacittānāṁ kāmadhātāv eva sadbhāvāt | anuparivartakāṡrayābhāvād vā | dharmajñānānuparivartakasya hi ṡῑlasya kāmāvacarāṇy eva
bhūtāny āṡrayā dauḥṡῑlyasamutthāpakakleṡaprāptivibandhakatvāt prātipakṣika-
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tvāt | tāni ca tatra na santῑti dharmajñānaṁ kāmadhātvāṡrayam eva:
„Защото само в Камадхату е възможно ((да има)) мисли на напускане
((букв. на отпътуване)) от вглъбяването [в което човек осъществява дхармаджняна]; или по-скоро защото в двете по-висши сфери елементите
(бхута), които могат да служат за основа (ашрая) на вида морал (шила),
който задължително придружава дхармаджняна, липсват. Този морал се
противопоставя на клешите, които произвеждат аморал (даухшиля);
аморалността съществува само в Камадхату; елементите, способни да са
основа на морала и които се противопоставят на аморала, следователно
съществуват само в Камадхату.
107
Вж. iv.13с.
108
Този увод липсва при Парамартха.
109
Според Сюан-цанг. Парамартха буквално превежда неговия оригинал,
който на тибетски се тълкува така: chos bcu dag ni sbyar bar bya: „Десет
дхарми трябва да бъдат поставени във взаимовръзка“ и добавя Бхашя ((коментар)): „За да определи обекта на джняните ((знанията)), човек трябва да
установи връзката между десетте джняни с десетте вида дхарми. Кои са тези
десет вида дхарми? ...“
110
От една страна пратисамкхяниродха или Нирвана, от друга – апратисамкхяниродха и акаша.
111
Марге дхармаджняна има отношение към Пътя. Моралът, който е анасравасамвара ((чиста дисциплина)), тоест рупа (iv.13с), формира част от
Пътя.
112
Сюан-цанг: Има ли момент от знанието, който да грабва всички дхарми са
свой обект?
Това изглежда е началото на дискусията във Vibhāṣā, TD 27, т. 43а2,
цитирана от Саеки: „Има ли джняна, която знае всички дхарми? Не. Кое е
това, което джняната, която знае, че всички дхарми не са атман, не знае?
Тя не знае себе си; тя не знае дхармите, свързани с нея или съществуващи
едновременно с нея. Като казваме, че не знае себе си, се отхвърля тезата на
Махасамгхиките, Mahāsāṁghika; като казваме, че тя не знае дхармите, свързани с нея, се отхвърля тезата на Дхармагуптите, Dharmagupta (fa-mi-pu 法
密部); като казваме, че тя не знае дхармите, които съществуват едновременно с нея, се отхвърля тезата на Махишасаките, Mahῑṡāsaka; като казваме,
че джняна знае, се отхвърля тезата на Ватсипутриите, Vātsῑputrῑya [които
приписват съзнание на Пудгала?]“.
Срв. Kathāvatthu, v.9, където Андхаките цитират текст: саббасанкхаресу
аниччато диттхесу там пи нянам аниччато диттхам хоти;
sabbasaṅkhāresu aniccato diṭṭhesu taṁ pi ñānaṁ aniccato diṭṭhaṁ hoti.
Vyākhyā цитира Сутрата: ихасмакам бхо гаутама упастханашалаям
самнишаннанам самнипатитанам евамрупо‘натаракатхасамудахаро‘бхут |
шрамано гаутамах килаивам аха | насти са кашчич чхрамано ва брахмано
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ва ях сакрит сарвам джаният сарвам пашйед ити | татхям идам бхо
гаутама |
ihāsmākaṁ bhu gautama upasthānaṡālāyāṁ saṁniṡaṇṇānāṁ saṁnipatitānām
evaṁrūpo’natarākathāsamudāharо’bhūt | ṡramaṇo gautamaḥ kilaivaim āha |
nāsti sa kaṡcic chramaṇo vā brāhmaṇo vā yaḥ sakṛt sarvaṁ jānῑyāt sarvaṁ
paṡyed iti | tathyam idaṁ bho gautama |
113
Bodhivaryāvatāra, ix.18: на ччхинатти ятхатманам асидхара татха
манах; na cchinatti yathātmānam asidhārā tathā manaḥ. Това е обща позиция в
Индийската философия. Въпреки това Саутрантика-Виджнянавадините
казват, че лампата осветява себе си. Чрез любопитно противоречие Вайбхашиките, които отричат, че умът знае себе си, допускат, че усещането (ведана) се усеща не поради друго усещане, а поради самия факт, че присъства
(iv. 49).
114
Парамартха пропуска последната фраза („Ако беше обратното ...“) и
превежда: „Когато то е джняна в Камадхату, то е праджня вследствие на
слушане и размишляване; когато е джняна в Рупадхату, то е само праджня
вследствие на слушане, не вследствие на медитация, защото този последен
вид и винаги има определена сфера за свой обект“.
Васубандху следва Saṁyuktābhidharma-hṛdaya, TD 28, т.953с21: „Тази
джняна е праджня вследствие на слушане и размишляване, а не вследствие
на медитация, защото праджня вследствие на вглъбяване има ограничен
обект“.
Vyākhyā: тася вяваччхиннабхумяламбанатвад ити | ясмад бхаванамаям
рупавачарам самритиджнянам вяваччхиннам ева бхумим аламбате |
камадхатум ва пратхамам ва дхиянам явад бхаваграм ва | ким каранам |
анантарявимуктимарганам адхароттарабхумяламбанатвад ятхоктам
ятхакрамам шантадюдарадякара уттарадхарагочара ити вачанат (vi.49)
яди ча тат сарвабхумяламбанам сят сарвато югапад вайрагям сят |
прайогавишешамаргайор ятхасамбхавам ка чид ева бхумир аламбанам |
катхам | нирведхабхагияпрайогамаргасамгрихитася хи яся камадхатур
аламбанам на тасйетарау дхату | ясйетарау дхату на тася камадхатур
аламбанам | ашубхапраманабхибхваятанадивидушанавишешамаргаса
мгрихитася камадхатур еваламбанам нетарау дхату;
tasya vyavacchinnabhūmyālambanatvād iti | yasmād bhāvanāmayaṁ rūpāvacaraṁ saṁvṛtijñānaṁ vyavacchinnām eva bhūmim ālambate | kāmadhātuṁ vā
prathamaṁ vā dhyānaṁ yāvad bhavāgraṁ vā | kiṁ kāraṇam | ānantaryavimuktimārgānāṁ adharottarabhūmyālambavatvād yathoktaṁ yathākramaṁ ṡāntādyudārādyākārā uttarādharagocara iti vacanāt (vi.49) yadi ca tat sarvabhūmyālambanaṁ syāt sarvato yugapad vairāgyaṁ syāt | prayogaviṡeṣamārgayor yathāsaṁbhavaṁ kā cid eva bhūmir ālambanam | katham | nirvedhabhāgῑyaprayogamārgasamgṛhῑtasya hi yasya kāmadhātur ālambanam na tasyetarau dhātu |
yasyetarau dhātū na tasya kāmadhātur ālambanam |
aṡubhāpramāṇābhibhvāyatanādividūṣaṇaviṡeṣamārgasa ṁgṛhῑtasya kāmadhātur
evālambanaṁ netarau dhātū.
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Според Яшомитра, Yaṡomitra, който е верен преводач на Васубандху, и
по този въпрос е подкрепен от Самгхабхадра: единствено чрез праджня
((знание, мъдрост)) в резултат на медитация (бхавана), човек придобива
разединение (вайрагя). Праджня от слушане и размишляване, която е в
Камадхату, не може да има отношение към дхармите на всички сфери: не е
достатъчно човек да се отврати от Камадхату: праджня от ((вследствие на))
бхавана е по-силна (iv.123с). Въз основа на това Васубандху заключава, че
универсалното съзнание за „отсъствие на Аз“ у дхармите, принадлежи на
Камадхату, защото ако то принадлежеше на Рупадхату (тоест да възниква
от бхавана и да се придобива в дхияните), то ще произвежда разединяване
от всички сфери. Самгхабхадра оспорва този довод, защото праджня,
отглеждана в дхияните (нечиста праджня, тъй като е самвритиджняна)
никога не включва отвращение към по-висшата сфера, от която човек иска
да се освободи (vi.49).
Нека тук отбележим, че Сюан-цанг превежда двете пади 18c-d (TD 29, т.
138а22) с три пади: „Самвритиджняна, с изключение на собствената си
група, има всички дхарми за свой обект, като ги разбира под аспекта не-Аз“,
и добавя четвърта пада: „тя възниква от слушане и размишляване“.
Самгхабхадра в своя втори трактат Prakaraṇaṡāsaṇа (TD 29, т. 952а10)
коригира кариките, в които Васубандху се отклонява от правилната доктрина на Вайбхашиките. Версията на Сюан-цанг (т.138а23) дава следното в
четвърта пада: „Тя възниква от слушане, размишляване и медитация“.
Самгхабхадра в действителност мисли (в своя първи трактат Няянусара,
Nyāyānusāra, TD 29, т. 742с18 и сл.): „Тази джняна е единствено в
Камадхату и Рупадхату, но не в Арупядхату ... Тя е праджня от слушане,
размишляване и медитация (бхавана), защото тези три праджни са способни
да имат всичките дхарми за свой обект с изключение на самите себе си и
тяхната група. Вярно е, че Саутрантиката (Васубандху) казва: „Тази
джняна не е праджня от медитация ...“ Но това е грешно. В нашата система
праджня от медитация от сферата на дхияна взема за свой обект сферата, в
която която се намира, а именно по-висшата сфера. Тя произвежда отвращение по отношение на по-нисшата сфера и радост по отношение на по-висшата сфера: така тя не произвежда разединяване що се отнася до по-висшата
сфера. Следователно аргументът на Саутрантиката е нищожен и
безполезен“.
Изглежда според това, което Яшомитра казва тук, трябва да разглеждаме
отвращението (вадушана, vadūṣaṇa) като вишешамарга (vi.65), което включва [качествата, гуна, а именно] ашубха (vi.9), апраманите (viii.29) и абхибхваятаните, abhibhvāyatana (viii.35a). Всички тези качества са вишеша
(v.10а); те се придобиват посредством прайога, анантаря, вимукти-марга и
се продължават във вишешамарга (vi.65); вж. vii.25d.
115
Сюан-цанг: В състоянията или моментите, които не включват никакво
нарастване на броя на джняните (3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15 моменти от абхисамая), той притежава джняните от последния предишен момент, който
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включва нарастването. Следователно в началото на бхаванамарга (16 момент), той непременно притежава седем джняни.
116
Тази последна фраза е добавена от Сюан-цанг.
117
Vyākhyā: иха дивидха бхаванадхикрита пратиламбхабхавана нишеванабхавана ча | пратиламбхабхавана праптитах | нишеванабхавана саммукхибхаватах;
iha dvividhā bhāvanādhikṛtā pratilambhabhāvanā niṣevaṇabhāvanā ca |
pratilambhabhāvanā prāptitaḥ | niṣevaṇabhāvanā saṁmukhῑbhāvataḥ.
„Отглеждането“ тук се разбира като придобиване или вземане на притежание и проявяване. (Вж. vii.27).
118
Ятхотпаннани бхавянте = яни яни утпаннани тани тани бхавянте
(бхавянте = бхаванам гаччханти); yathotpannāni bhāvyante = yāni yāni utpannāni tāni tāni bhāvyante (bhāvyante = bhāvanāṁ gacchanti). Бхавянте
означава „са придобити“, тъй като се отнася до бъдещи кшанти и джняни.
119
Произведените кшанти или джняни са сабхагахету (ii.52а) – причина,
подобна на своя резултат – на бъдещи кшанти или джняни от същия вид.
120

Въпросът не се отнася до кшантитата, защото в бхаванамарга няма
кшантита.
Vyākhyā: бхаванамарге ту пунах сарвешам джнянанам сабхагависабхаганам тадакаранам ча саммукхибхават сарвешам хетаво лабдха бхавантити тадвишишта джнянакара бхаванам гаччханти анагатах |
bhāvanāmārge tu punaḥ sarveṣāṁ jñānānāṁ sabhāgavisabhāgānāṁ tadākārāṇāṁ ca saṁmukhῑbhāvāt sarveṣāṁ hetavo labdhā bhavantῑti tadviṡiṣṭā
jñānākārā bhāvanāṁ gacchanty anāgatāḥ |
121
По-горе стр. 1602.
122
Цялата Даршанамарга ((Пътят на Виждане)) е чиста (анасрава) и аскетът,
който я отглежда не произвежда самвритиджняна по време на своята практика. Но той взема притежание в моменти 4, 8 и 12 на самвритиджняна, отнасяща се до всяка Истина: напускайки Пътя на Виждане, той притежава и
ще е способен да прояви обикновеното земно (самрирта, лаукика; sāṁṛrta,
laukika) съзнание за Истините, което е наречено приштхалабдха, pṛṣṭhalabdha, вж. vii.2b.
123
По-горе (vii.7, бел. 25) видяхме, че „търпенията“, произведени в хода на
абхисамая, са наречени абхисамаянтика.
Mahāvyutpatti, 54.20 (Vibhāṣā, TD 27, т. 188с9): абхисамаянтикам кушаламулам; abhisamayāntikaṁ kuṡalamūlam (преведено на тибетски като mṅon
par rtogs pa’i lam mtha’las ’byuṅ ba and mṅon par rtogs pa’i ‘jug pa las ‘byuṇ
ba = абхисамаямарга-анта-удбхава, абхисамая-аватара-удбхава; abhisamayamārga-anta-udbhava, abhisamaya-avatāra-udbhava), следвано от 54.21:
кшаяджняналабхикам кушаламулам; kṣayajñānalābhikaṁ kuṡalamūlam =
корени на доброто (или качествата), придобити в момента кшаяджняна
(vii.26с).
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124

Но всички хора, в хода на самсара, са разбрали Страданието, неговото
Възникване и неговото Унищожение посредством земния път (Vyākhyā).
125
В действителност Възникването трябва отново да бъде изоставено чрез
Виждането на Унищожението и Пътя и пак – чрез Пътя на Медитацията,
докато цялото Страдание се знае съвършено (париджнята, parijñāta) от
Виждането на Страданието. Но се открива, че Възникването, което трябва да
се изостави чрез Виждане на Възникването, вече е изоставено (превод на
Парамартха).
126
Вайбхашиките мислят, че шестнадесетият момент принадлежи на бхаванамарга (vi.28с). Някои други школи го включват в даршанамарга.
127
Vyākhyā: ваям хи бхаванамаргапариваро‘пи тад ити брумах; vayaṁ hi
bhāvanāmārgaparivāro’pi tad iti brūmaḥ.
128
Този параграф липсва при Сюан-цанг. Vyākhyā ни предоставя ((букв. ни
обзавежда с)) различно обяснение: даршанамаргалабхям тат тася катхам
бхаванамарга саммукхибхаво бхавишяти | даршанамарге чотпаттянавакашо‘сясти ити тад анупаттидхармакам ити варнаянти Вайбхашиках;
darṡanamārgalabhyaṁ tat tasya kathaṁ bhāvanāmārga saṁmukhῑbhāvo
bhaviṣyati | darṡanamārge cotpattyanavakāṡo’syāsti iti tad anupattidharmakam iti
varṇayaynti Vaibhāṣikāḥ.
129
За ашрая вж. iii.41.
130
Vyākhyā: готрам тадутпадане самартхо хетух | татра бхавам гаутрикам самвритиджнянам; gotraṁ tadutpādane samartho hetuḥ | tatra bhavaṁ
gautrikaṁ saṁvṛtijñānam. За готрата в смисъла, в който е употребена тук
(сабхагахету).
131
Vibhāṣā, TD 27, т. 18c28.
132
От Карика 22 до Карика 26с Сюан-цанг се отклонява от оригинала (който
Парамартха предано превежда), както от Кариките, така и от Бхашям.
133
А именно анваяджняна и маргаджняна, защото марге‘нваяджняна е, по
своята природа, тези две джняни.
134
Не самвритиджняна, защото тя е била придобита преди това (лабдхапурватват, labdhapūrvatvāt); вж. vii.27. Не парачиттаджняна, paracittajñāna,
защото аскетът не е витарага.
135
Следователно в четирите вида пътища от осемте нива на бхаванамарга,
където човек изоставя първите осем категории клеши ((замърсявания)) от
Камадхату и също докато не е изоставил деветото. За тези четири вида
пътища вж. v.61, vi.65b, (46d, 61d), vii.18c, 25d.
136
А именно шантадюдарадякаро бхаванамаргах; ṡāntādyudārādyākārо
bhāvanāmārgaḥ, вж. vi.49.
137
Вж. vi.61b.
138
Вж. vii.5с.
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139

Всеки се съгласява, че самвритиджняна не се отглежда в анантарямаргите на усъвършенстване на способностите (vii.24с).
140
За дхарма, анвая и Четирите Истини.
141
Vyākhyā: двайос тв абхиджнявимуктимаргайор ити | дивяшротрадивячакшурабхиджнявимуктимаргайор авякрите шротрачакшурабхиджнйе
ити вачанат;
dvayos tv abhijñāvimuktimārgayor iti | divyaṡrotradivyacakṣurabhijñāvimuktimārgayor avyākṛte ṡrotracakṣurabhijñe iti vacanāt (vii.42)
тадвимуктимаргав авякритау | на чавякритася дхармасянагатабхаванасти;
tadvimuktimārgāv avyākṛtau | na cāvyakṛtasya dharmasyānāgatabhāvanāsti.
Вж. по-горе бел. 56.
От това разбираме, че осъществявайки тези Абхиджни, човек не взема
притежание на същите бъдещи Абхиджни.
142
Трите Абхиджни са риддхи, пурвениваса и четахпаряя; ((ṛddhi – свръхестествена сила, pūrvenivāsa – предишно съществуване, cetaḥparyāya – аспект
на ума)).
143

Един аскет се разединява от Камадхату посредством земния път, който
има за своя основа (самнишрайена, saṁniṡrayeṇa, тоест „отгледан в“) анагамя ((anāgamya, ненадминат, недостижим)) (подготвителния етап за Първата
Дхияна) и посредством това разединяване придобива Първата Дхияна. В момента на деветата вимуктимарга от това разединяване той отглежда самвритиджняна от сферата на анагамя или от сферата на Първата Дхияна и така
до: той се разединява от акинчаняятана, ākiñcanyāyatana, посредством земния път, практикуван в подготвителното (самантака) ниво на наивасамджнянасамджняятана, naivasaṁjñānasaṁjñāyatana. Той придобива самвритиджняна от сферата на самантака или от сферата на наивасамджнянасамджняятана. Самвритиджняна се отглежда при същите условия, при
които аскетът се разединява от Камадхату – посредством пътя, отглеждан в
чиста (анасрава) анагамя.
Но ако аскетът придобива първата чиста дхияна като практикува чистия
път в Първата Дхияна, самвритиджняната която придобива е от сферата на
самантаката на Втората Дхияна, която се противопоставя на първата ... до
деветата категория замърсявания (клеши) от Първата Дхияна, защото това е
първият път, когато този аскет придобива първата чиста дхияна. А в деветата
вимуктимарга от пътя, чрез който придобива първата чиста дхияна, той
отглежда, в бъдеще, една самвритиджняна от втората дхияна (Vyākhyā).
144
Един аскет взема своята основа от втората чиста дхияна и по този начин
се разединява в Третата Дхияна: чистата джняна, която е отгледана, е от
сферата на Пътя, тоест от Втората Дхияна; освен това то ((знанието)) е в
деветата вимуктимарга от разединяването от сферата, от която се разединява, а именно Третата Дхияна. То също е от по-нисша сфера, а именно от
Първата Дхияна, от анагамя. Това е понеже подготвителният път е от по-
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нисша сфера: следователно той ще е способен да отглежда джняната
((знанието)) от по-нисшата сфера.
Но когато един аскет се разедини от Втората Дхияна като взема за своя
основа самантаката на Третата Дхияна, нито в пътищата анантаря или пък
вимукти, може да се отгледа чиста джняна от сферата на самантаката. В
действителност в тази самантака няма чиста джняна (viii.22a). Отгледаната
джняна ще е по-нисша от Пътя: от Втората Дхияна, от дхианантара, от
Първатата Дхияна или от анагамя.
145
Сюан-цанг: „Само в първата кшаяджняна той отглежда всички нечисти
качества от деветте сфери“. В глосата е дадено: „В първата кшаяджняна,
тоест в деветата вимуктимарга от разединяването от Бхавагра и в деветата
вимуктимарга от усъвършенстването на способностите“ (TD 29, т. 139с25).
146
И така нататък се отнася до абхибхваятана, критснаятана и пр.
147
Педа, Peḍā, Divya, 251.4, 365.8, торба, пълна със скъпоценни камъни или
аламкари, alaṁkāra; фела, phelā, пак там 503.24, Mahāvastu, ii.465 (фела,
фелика; phelā, phelikā,); Bloch, Marathe, 370; класически пета, петá, пети;
peṭa, peṭā, peṭῑ. Пали: пелá, pelā.
Сюан-цанг и Парамартха: „както когато техните връзки са отсечени, съществата, които са били вързани и обесени, сега дишат“. Смисълът е, че в
момента на кшаяджняна се произвежда притежаването на всички качества и
то с висша степен на съвършенство.
148
Срв. първия Цар Чакравартин, Коша, iii.96с.
149
Сюан-цанг (т. 139с16) добавя пада: „Възникнал по-горе, той не отглежда
по-долното“: теза, развивана във Vyākhyā: Когато човек придобива качеството Архат (тоест кшаяджняна) в Камадхату, ашубхите и пр. от Камадхату се отглеждат (бхаванам гаччханти). Когато се придобива качеството
Архат в Рупадхату или в Арупядхату, същите качества, принадлежащи на
тези Дхату, се отглеждат. Същото по отношение на различните бхуми
((земи)) от тези Дхату. Този, който придобива качеството Архат в наивасамджнянасамджняятана отглежда само качествата, принадлежащи на
това бхуми.
150
а) Vyākhyā: яд вихинам пунар лабхяте саммукхикрияте самсарочитам на
тад анагатам бхавяте бхавитотсриштатват самсаре | яд еватра дхиянапраманади анучитам самсаре вишиштам анасраванугунам татсаммукхибхаве таджджатиям еванагатам вишиштам бхавята ити ачарйо
даршаяти.
yad vihῑnaṁ punar labhyate saṁmukhῑkriyate saṁsārocitaṁ na tad anāgataṁ
bhāvyate bhāvitotsṛṣṭatvāt saṁsāre | yad evātra dyānāpramāṇādy anucitaṁ
saṁsāre viṡiṣtam anāsravānuguṇaṁ tatsaṁmukhῑbhāve tajjātῑvam evānāgataṁ
viṡiṣṭaṁ bhāvyata ity ācāryo darṡayati.
Това са някои вулгарни качества, срещани в хода на превъплъщенията,
които се проявяват и изоставят. Тези качества не са обект на „отглеждане“,
тоест „не се притежават в бъдещо състояние“. Но когато човек обновява
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отличителните качества, Дхияните, Апраманите и пр. в хода на превъплъщенията, които благоприятстват придобиването на чисти качества, човек
рядко взема тяхното притежание за в бъдеще. Това е, което Васубандху иска
да каже.
Това обяснение е в зависимост от тезата на Васумитра, че има
отглеждане на някои отличителни качества, самсаранучатват, saṁsārānucatvāt и не на други;
б) Сюан-цанг: „Придобитата по-рано и след това загубена дхарма, а сега
придобита наново, не е „отгледана“ поради това, че човек я придобива
повторно без усилие. Човек проявява дхармата, която предварително не е
придобита с усилие и така тя се „отглежда“ за в бъдеще, защото силата ѝ е
голяма. Произведена след като е била придобита, тя не се отглежда в бъдещето, защото силата ѝ е малка, понеже е произведена с неголямо усилие“.
Тази версия се основава на обяснението на Самгхабхадра.
в) Самгхабхадра (в своята Nyāyānusāra, TD 29, т. 745b18; вж. също неговата Prakaraṇaṡāsana, TD 29, т. 945с9, която не напълно отговаря на
казаното тук) е цитиран от Vyākhyā: ачарясамграбхадро‘пи етам евартхам
вячаште | лабдхапурвам на бхавяте | ят пратилабдхавихинам пунар лабхяте
на тад бхавяте | артхад гамяте яд алабдхапурвам лабхяте тад бхавяте |
ятнабхимукхикаранат | апратипрашрабдхо хи марго ятненабхимукхикрията ити тадаведхабалатвад анагато бхаванам гаччхати | пратилабдхапурвас тв аятнена саммукхибхавати бхавитапратишрабдхатват критакритядаттафалатвач ча вегахина ити татсаммукхибхавад анагато на
бхавята ити | йо‘нагато ятнена джаняте са бхавята ити абхипраях |
ācāryasaṁghabhadro’py etam evārthaṁ vyācaṣṭe | labdhapūrvaṁ na bhāvyate
| yat pratilabdhavihῑnaṁ punar labhyate na tad bhāvyate | arthād gamyate yad
alabdhapūrvam labhyate tad bhāvyate | yatnābhimukhῑkaraṇāt | apratipraṡrabdho
hi mārgo yatnenābhimukhῑkriyata iti tadāvedhabalatvād anāgato bhāvanāṁ
gacchati | pratilabdhapūrvas tv ayatnena saṁmukhῑbhavati bhāvyata iti | yo
’nāgato yatnena janyate sa bhāvyata ity abhiprāyaḥ |
Vyākhyā продължава: тад евам сати яд уктам самвритиджнянам тавад
ити вистарена тад ариясамтанапатитам ева грихяте; tad evaṁ sati yad
uktaṁ saṁvṛtijñānaṁ tāvad iti vistareṇa tad āryasaṁtānapatitam eva gṛhyate.
Тоест: ако това е така, то под казаното за отглеждането на самвритиджняна, трябва да се разбира самвритиджняна на Ария. Vyākhyā след това
споменава мнението на Васумитра и възражeнието на Вайбхашиките:
самсаранучитатвад ити ачарявасумитренатра ликхитам | атра кила
вайбхашика ахух | найтад евам | кутах | ясмад алабдхам ева тад бхавати
тякятват тасмад бхавитотсриштасяпи пунарлабхе бхавати ева бхаванети | катхам тад апурвам бхавати яваталабдхапурвам ити | на хи евамвидхам локе прасиддхам ити |
saṁsārānucitatvād iti ācāryavasumitreṇātra likhitam | atra kila vaibhāṣikā
āhuḥ | naitad evam | kutaḥ | yasmād alabdham eva tad bhavati tyakyatvāt tasmād
bhāvitotsṛṣṭasyāpi punarlābhe bhavaty eva bhāvaneti | kathaṁ tad apūrvaṁ
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bhavati yāvatālabdhapūrvam iti | na hy evaṁvidhaṁ loke prasiddham iti |
Накрая, „каквото не е било придобито“ (алабдхапурва, alabdhapūrva)
може да се разбира като „каквото не е било придобито в този живот“: апаре
пунар вячакшате екам джанмедам абхикритьоктам на джанмантарам | яд
вихинам асминн ева джанмани пунар лабхяте на тад бхавяте бхавитотсриштатват | джанмантаре ту ял лабхяте тад бхавяте
apare punar vyācakṣate ekaṁ janmedam abhikṛtyoktaṁ na janmāntaram | yad
vihῑnam asminn eva janmani punar labhyate na tad bhāvyate bhāvitotsṛṣṭatvāt |
janmāntare tu yal labhyate tad bhāvyate.
151
Вж. Коша, vi. 1, бел. 2; vii. Т. 1104, Аттхасалини, Atthasālinῑ, 163.
152
Бхавана, която се състои от вземане на притежание на бъдеща дхарма.
Както нишеванабхавана, niṣevaṇabhāvanā се състои от нишевана ((niṣevaṇa,
осланям се, стоя близо до)).
153
Пратипакшабхавана, pratipakṣabhāvanā обозначава бхавана, която се
състои от пратипакша, „противопоставяне“: пратипакшо марго ятхоктам
сутре бхавитакайо бхавитачитта ити бхаавитакаячиттапратипакша
ити артхах | каяпратипакшах пунаш чатурдхиянавайрагяя йо маргах | татха хи уктам бхавитакайо бхикшур ити учяте бхавитачитто бхавиташилах
| катхам бхавитакайо бхавати | каяд вигатараго вигататришно вигатапипасо вигатапрема вигатаниянтих (?) | атха ва йо‘сау рупарагакшаянантарямаргах | со‘нена вигатараго бхаватити агамах
pratipakṣo mārgo yathoktaṁ sūtre bhāvitakāyo bhāvitacitta iti bhāvitakāyacittapratipakṣa ity arthaḥ | kāyapratipakṣaḥ punaṡ caturdyānavairāgyāya yo
margaḥ | tathā hy uktaṁ bhāvitakāyo bhikṣur ity ucyate bhāvitacitto bhāvitaṡῑṡlah
| kathaṁ bhāvitakāyo bhavati | kāyād vigatarāgo vigatatṛṣṇo vigatapipāso
vigatapremā vigataniyantiḥ (?) | atha vā yo’sau rūparāgakṣayānantaryamārgah |
so’nena vigatarāgo bhavatῑty āgamaḥ. Saṁyutta, iii.7, 11, 190, iv.111;
Aṅguttara, iii. 106; Majjhima, i.237.
Как умът е нарeчeн бхавита, вж. по-горе vii. стр. 1656.
154
Винирдхаванабхавана, vinirdhāvanabhāvana е отсичането на притежаването на замърсявания, клешапраптиччхеда, kleṡaprāpticcheda.
155
Редът на пра(д)ханите, pra(d)hāna, се различава в Mahāvyutpatti, 39; вж.
vi.2с, 67. Сюан-цанг изпуска тази забележка за прадханите.
156
Индриябхавана, Indriyabhāvanā, Majjhima, iii.298; индриясамвара, indriyasaṁvara, Saṁyutta, i.54, Aṅguttara, iii.360, Majjhima, i.269, 346 и др.
157
Saṁyukta, TD 2, т. 76b2: шад иманиндрияни [сусамвритани субхавитани
...] ṣaḍ imānῑndriyāṇi [susaṁvṛtāni subhāvitāni …] Индриясамвара или самварабхавана по своята природа е памет и внимание: са пунар индриясамварах смритисампраджнянасвабхава уктах; sa punar indriyasaṁvaraḥ smṛtisaṁprajñānasvabhāva uktaḥ.
158
Madhyama, TD 1, т. 647а3 (парафраза), Majjhima, iii.90; Saṁyutta, iv.111;
Шикшасамуччая, Ṡikṣāsamuccaya, 228, Madhyamakavṛtti, 57 и др.
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159

Вибхаванабхавана или каябхавана не е нищо друго освен изхвърляне
(винирдхавана, vinirdhāvana) на замърсяванията, на които обект е тялото.
160
Според Сюан-цанг. В оригинала е дадено: Обяснихме най-общо, че Архатите, които и да са те, вземат притежание на „качествата“ в момента, в
който произведат „съзнанието за разрушението на асравите“ (vii.26с). Има
осемнадесет качества, които принадлежат на Буда ...
Kathāvatthu, iii.1-2: „силите“ не принадлежат на Буда (теза на Андхаките).
Paṭisambhidāmagga, i.7, шестдесет и три няни ((знания)), от които шест
принадлежат на Буда; Milinda, 285.
161
За авеника, дефиницията за авидя авеники (Vyākhyā, пълна форма на
думата, v.12, 14, ii. 29), цитирана и преведена от Burnouf, Lotus 648:
сампарко венир ити учяте | на венир авених притхагбхава ити артхах | евам
хи уктам авенир бхагаван авенир бхикшусамгха ити притхаг бхагаван притхаг бхикшусамгха ити абхипраях | авеня чарати авеники нанянушаясахачаринити; артхах;
saṁparko veṇir ity ucyate | na veṇir aveṇiḥ pṛthagbhāva ity arthah | evaṁ hy
uktam aveṇir bhagavān aveṇir bhikṣusaṁgha iti pṛthag bhagavān pṛthag bhikṣusaṁgha ity abhiprāyaḥ | aveṇyā caraty āveṇikῑ nānyānuṡayasahacāriṇῑty arthaḥ.
Aṅguttara, v. 74. Самгхата ((будистката общност)) не разделя ... на авени
каммани каронти но авени патимоккхам удисанти (=на притхак кармани
...); … na āveni kammāni karonti no āveni pātimokkham uddisanti (=na pṛthak
karmāṇi …)
Има пет качества, които принадлежат изключително на жените (авения и
авеника), Divya, 2.3, 98. 22 и др.; Burnouf, Introduction, 169.
Доброто, което съм извършил, е моето авения богатство, Jātaka, iv. 358.
162
а) Това е списъкът от Divya, 182.20, 268.4
б) Яшомитра казва: Такава е доктрината на Вайбхашиките. Някои други
учители приемат осемнадесет авеники, различни от тези, а именно: насти
татхагатася скхалитам, насти равитам (= сахаса крия), насти дравата (=
кридабхипраята), насти нанaтвасамджня (= сукхадухкхадухкхасукхешу
вишайешу рагадвешамохато нанaтвасамджня), насти авякритаманас,
насти апратисамкхяйопекша, насти атитешу пратихатам джнянадаршанам, насти анагатешу пратихатам джнянадаршанам, насти пратютпанешу пратихатам джнянадаршанам, сарвам каякарма джнянанупариварти, сарвам ваккарма джнянанупариварти, сарвам манаскарма джнянанупариварти, насти чхандаханих, насти виряханих, насти смритиханих,
насти самадхиханих, насти праджняханих, насти вимуктиджнянадаршанаханих;
nāsti tathāgatasya skhalitam, nāsti ravitam (=sahasā kriyā), nāsti dravatā
(=krῑḍābhiprāyatā), nāsti nānātvasaṁjñā (=sukhaduḥkhāduḥkhāsukheṣu viṣayeṣu
rāgadveṣamohato nānātvasamjñā), nāsti apratisamkyāyopekṣā, nāsti atῑteṣu pratihataṁ jñānadarṡanam, nāsti anāgateṣu pratihataṁ jñānadarṡanam, nāsti pratyutpanneṣu pratihataṁ jñānādarṡanam, sarvaṁ kāyakarma jñānānuparivarti,
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sarvaṁ vākkarma jñānānuparivarti, sarvaṁ manaskarma jñānānuparivarti, nāsti
chandahāniḥ, nāsti vῑryahāniḥ, nāsti smṛtihāniḥ, nāsti samādhihāniḥ, nāsti prajñāhāniḥ, nāsti vimuktijñānadarṡanahāniḥ.
Това противоречи на vi.12, vi.59.
Този списък с някои близки варианти се намира в Mahāvyutpatti, 9 (един
откъс, според Вогихара от Tsa-chi 雑集 от Стхирамати, Sthiramati), цитиран
тук от японския издател на Коша. В Madhyamakāvatāra (vi.213, стр. 322-337)
ще намерим коментар, изваден от Даранишварапариприччха, Dāraṇῑṡvaraparipṛcchā. Много близки също са списъците от Mahāvastu, i. 160 (вж. бел.
на стр. 505) и в палийските източници Абхидханаппадипика, Abhidhānappadῑpikā и Джиналамкара, Jinālaṁkāra (Burnouf, Lotus, 649, Kern,
Geschiedenis, i. 272, Milinda, 285).
Особеността на списъка на Яшомитра е в първите термини: насти скхалитам насти равитам насти дравата; nāsti skhalitaṁ nāsti ravitaṁ nāsti
dravatā;
Mahāvastu и Mahāvyutpatti имат: насти (с)кхалитам насти равитам
насти мушитасмритита; nāsti (s)khalitam nāsti ravitam nāsti muṣitasmṛtitā;
Джиналамкара дава: ... наттхи дава; natthi davā (коментирано като киччхабхиппайена кеирия; kicchābhippāyena kiriyā – лош прочит на кхиддабхиппайена, khiḍḍābhippāyena), наттхи рава; natthi ravā (коментирано като сахаса кирия, sahasā kiriā). Забележете близката връзка с глосите на Яшомитра: дравата, dravatā = кридабхипраята, krῑḍābhiprāyatā, а = сахаса крия (на
тибетски ca co – „вик” = на китайски „дефект на гласа“). За дравата, Mahāvastu-Mahāvyutpatti, бихме казали, че имат мушитасмритита, muṣitasmṛtitā
(която вероятно има двойна употреба в девето склонение; насти смритер
ханих, nāsti smṛter haniḥ), но Чандра Дас, Candra Das (стр. 511) дава вариант
мушита, muṣitā или мудита, muditā, което предполага идеята за крида, krῑḍā.
Апратисамкхяйопекша е една упекша или безпристрастност, която
произлиза не от съзнание, а бихме казали, от апатия, не мъдрост (вж. vii.8).
в) Бодхисаттвабхуми, Bodhisattvabhūmi (iii.4) приема 140 авеники (вж.
Muséon, 1911, 170): 32 и 80 белега, 4 чистоти „с всякаква форма“ (сарвакара,
sarvākāra), 10 бали, 4 вайшарадии, vaiṡaradya, 3 смритюпастхани, 3
аракшани, ārakṣaṇa (срв. 4-те аракши, ārakṣya, от Mahāvyutpatti, 12),
махакаруна, асампрамошадхармата, васанасамудгхата, сарвакаравараджняна; mahākaruṇā, asaṁpramoṣadharmatā, vāsanāsamudghāta, sarvākāravarajñana (срв. сарватхаджняна, sarvathājñāna).
г) Авениките от Бодхисаттва, Mahāvyutpatti, 29 и Madhyamakāvatara, vi.
212.
163
Lotus, 343, 781, Spence Hardy, Manual, 380 и др. трудове, цитирани в Дхармасамграха, Dharmasaṁgraha, стр. 51; Mahāvyutpatti, 7 (според Йогашастра, Yogaṡāstra).
Палийският списък в Джиналамкара, Jinālaṁkāra от Буддхаракшита,
Buddharakṣita; древният „санскритски“ източник е Mahāvastu, i. 159 (ценен
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коментар от редактора, стр. 502-505); от друга страна Патисамбхида,
Paṭisambhidā, ii. 174, Vibhaṅga, 335.
Буда е дашабала, daṡabala ((надарен с десетте свръхестествени сили)),
Махавагга, Mahāvagga, i.22.13; „Дасабала“ е название на глава в ((книгата))
Saṁyutta; вж. обаче забележките на Rhys Davids, Milinda, ii.134, десетте бали
на Бодхисаттва, Mahāvyutpatti, 26.
Бала са обяснени, според Дхаранишварапариприччха, Dhāraṇῑṡvaraparipṛcchā, в Madhyamakāvatara, тибетски превод, стр. 369-395.
Дали бала ((силите)) принадлежат на Шраваките; дали първите десет бала
са чисти или „знания“ на ария, Kathāvatthu, iii.1-2.
164
Различен списък в по-малката Вютпатти, Vyutрatti, 5 (Minayev, 1887).
Vyākhyā цитира Сутрата: дашаюшмантас татхагатабалани | катамани
даша | ихаюшмантас татхагатах стханам ча стханато ятхабхутам праджанати | астханам частханатах | идам пратхамам татхагатабалам йена
балена саманвагатас татхагато‘рхан самяксамбуддха ударам аршабхам
стханам пратиджанати брахмам чакрам правартаяти паршади самяксимханадам надати || пунар апарам аюшмантас татхагато ‘титанагатапратютпаннани кармадхармасамаданани стханато хетуто вастуто випакаташ ча ятхабхутам праджанати идам двитиям татхагатабалам йена
балена ... || Пунар апарам аюшмантас татхагато дхиянавимокшасамадхисамапаттинам самклешавяваданавявастханавишуддхим ятхабхутам праджанати яд аюшмантас ... 3. || ...Парапудгаланам индрияпарапаратам
ятхабхутам праджанати ... 4. || ... нанадхимуктикам локам анекадхимуктикам ятхабхутам праджанати ... 5. || ... нанадхатукам локам анекадхатукам ... 6. || ... сарватрагаминим пратипадам ... 7. || ... анекавидхам пурванивасам анусмарати | тадятхаикам апи джатим две тисраш чатасрах
панча шат сапташтау нава даша вимшатим явад анекан апи самвартавивартакалпан анусмарати | апи нама те бхавантах саттва ятрахам аса
евамнама евамджатя евамготра евамахара евамсукхадухкхапратисамведи
евамдиргхаюр евамчирастхитика евамаюшпарянтах | со‘хам тасмат стханач чюто‘мутропапаннах | тасмад апи чюта ихопапаннах | ити сакарам
саниданам соддешам анекавидхампурванивасаманусмарати | ядаюшмантас
... 8. || ... дивйена чакшуша вишуддхенатикрантаманушякена саттван пашяти чяваманан апи упападяманам апи сурварнан дурварнан хинан пранитан
сугатим апи гаччхато дургатим апи ятхакармопаган саттван ятхабхутам
праджанати | ами бхавантах саттвах каядушчаритене саманвагата вагманодушчаритена саманвагата ариянам апавадака митхядриштайо
митхядриштикармадхармасамаданахетос таддхету татпратяям каяся
бхедат парам маранад апаядургативинипатам нараке-шупападянте | ами
пунар бхавантах саттвах каясучаритена саманвагата ... самягдриштикармадхармасампаданахетос (?) ... сугатау сваргалоке девешупападянте | яд ...
9. || ... асраванам кшаяд анасравам четовимуктим праджнявимуктим
дришта ева дхарме сваям абхиджняя сакшаткритво-пасампадя пративедаяте | кшина ме джатир ушитам брахмачарям критам караниям напарам
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асмад бхавам праджанамити яд аюшмантас татхагатах ... 10. ||
daṡāyuṣmantas tathāgatabalāni | katamāni daṡa | ihāyuṣmantas tathāgataḥ
sthānaṁ ca sthānato yathābhūtaṁ prajānāti | asthānaṁ cāsthānataḥ | idaṁ
prathamaṁ tathāgatabalaṁ yena balena samanvāgatas tathāgato’rhan samyaksaṁbuddha udāram ārṡabhaṁ sthānaṁ pratijānāti brahmaṁ cakraṁ pravartayati
parṣadi samyakṣiṁhanādaṁ nadati || punar aparam āyuṣmantas tathāgato ’tῑtānāgatapratyutpannāni karmadharmasamādānāni sthānato hetuto vastuto vipākataṡ ca yathābhūtaṁ prajānāti yad āyuṣmantas tathāgataḥ pūrvavad yāvad
vipākataṡ ca yathābhūtaṁ prajānāti idaṁ dvitῑyaṁ tathāgatabalaṁ yena balena
… || Punar aparam āyuṣmantas tathāgato dhyānavimokṣasamādhi-samapattināṁ
saṁkleṡavyavadānavyavasthānaviṡuddhiṁ yathābhūtaṁ prajānāti yad āyuṣmantas … 3. || … Parapudgalānām indriyaparāparatāṁ yathābhūtaṁ prajānāti
… 4. || … nānādhimuktikaṁ lokam anekādhimuktimaṁ yathābhūtaṁ prajānāti …
5. || … nānādhātukaṁ lokam anekadhātukam … 6. || … sarvatragāminῑṁ pratipadam … 7. || … anekavidhaṁ pūrvanivāsam anusmarati | tadyathaikām api jātim
dve tisraṡ catasraḥ pañca ṣaṭ saptāṣṭau nava daṡa vimṡatim yāvad anekān api
saṁvartavivartakalpān anusmarati | api nāma te bhavantaḥ sattvā yatrāham āsa
evaṁnāmā evamjātya evaṁgotra evamāhāra evaṁsukhaduḥkhapratisamvedῑ
evaṁdῑrghāyur evaṁcirasthitika evamāyuṣ-paryantaḥ | so’haṁ tasmāt sthānāc
cyuto’mutropapannaḥ | tasmād api cyuta ihopapannaḥ | iti sākāraṁ sanidānaṁ
soddeṡam anekavidhaṁpūrvanivāsamanusmarati | yadāyuṣmantas … 8. || …
divyena cakṣuṣā viṡuddhenātikrānta-manuṣyakeṇa sattvān paṡyati cyavamānān
apy upapadyamānān api survarṇān durvarṇān hῑnān praṇῑtān sugatim api
gacchato durgatim api yathākarmopagān sattvān yathābhūtaṁ prajānāti | amῑ
bhavantaḥ sattvāḥ kāyaduṡcaritene samanvāgatā vāgmanoduṡcaritena samanvāgatā āryāṇām apavādakā mithyā-dṛṣṭayo mithyādṛṣṭikarmadharmasamādānahetos taddhetu tatpratyayaṁ kāyasya bhedāt paraṁ maraṇād apāyadurgativinipātaṁ narakeṣūpapadyante | amῑ punar bhavantaḥ sattvāḥ kāyasucaritena samanvāgatā … samyagdṛṣṭikarmadharmasaṁpādanahetos (?) … sugatau svargaloke
deveṣūpapadyante | yad … 9.|| … āsravāṇāṁ kṣayād anāsravāṁ cetovimuktim
prajñāvimuktiṁ dṛṣṭa eva dharme svayam abhijñāya sākṣātkṛtvopasaṁpadya
prativedayate | kṣῑṇā me jātir uṣitaṁ brahmacaryaṁ kṛtaṁ karaṇῑyaṁ nāparam
asmād bhavaṁ prajānāmῑti yad āyuṣmantas tathāgataḥ … 10.||
165
Тази първа джнянабала ((сила вследствие на знание)) по природа е десет
джняни. Стханастхана ((sthānāsthāna, благоприятно-неблагоприятно, букв.
стоя-не-стоя)) се разделя на: 1. самскрита, която е осморна; 2. сампраюкта
(свързана с ума), която е четири вида – Камадхату, Рупадхату, Арупядхату
и анасрава; 3. випраюкта (несвързана с ума) – същите; 4. асамскрита, която
или е морално добра, или е неутрална.
Стханастханабала както самвритиджняна има отношение към тези
десет неща; както дхармаджняна – към пет; както анваяджняна – към седем
...
Как тези десет неща са стханастхана? Вж. Сутрите: „Има стхана
(възможност, самбхава) мъж да постигне състояние Буда (буддхатвам
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караишяти; buddhatvaṁ kārayiṣyati); има астхана (невъзможност,
асамбхава) жена ...; има възможност мъж да стане Брахма (брахматвам
караишяти; brahmatvaṁ kārayiṣyati); има възможност за разрушаване на
страданието ...
Дефиниция за тази бала, Vibhaṅga, стр. 335.
166
В действителност действието и неговият резултат са включени в Истините за Страданието и за Възникването, но не в Истините за Унищожението
или в Пътя.
167
Имаме Четири Дхияни (viii.1), Осем Вимокши (viii.32), Три Самадхи
(шунята, ṡūnyatā, и пр., viii.24), Две Самапатти (асамджни и ниродха, ii.42)
и Девет анупурвавихарасамапатти, anupūrvavihārasamāpatti (дхияни, арупи,
ниродха). Същото e във Vibhaṅga, 339.
168
Тоест индрияпаропариятта, indriyaparopariyatta, Vibhaṅga, 340, Патисамбхида, Paṭisambhidā, i.121. Индрия е изразена в строфата с акша ((akṣa,
сетивен орган)); Буда знае дали способностите на съществата (вяра и пр.) са
слаби и пр. (парапара, parāpara). (Във Vibhaṅga е обяснено по-добре).
169
Адхимукти = адхимокша = ручи; adhimukti=adhimokṣa=ruci (i.20); Буда
знае стремежа на съществата, техните предпочитания.
170
Самгхабхадра обяснява: пурвабхясавасанасамудагата ашайо дхатур
ити; pūrvābhyāsavāsanāsamudāgata āṡayo dhātur iti. Буда знае умствените
предразположения, резултат от предишни навици и практики. За васана,
vii.30с, 32d; за ашая, iv. бел. 375, vi.34, Vibhaṅga, 340. Vibhaṅga се различава
и поставя съзнанието за ашая, анушая и пр. в седмата бала.
171
Знанието, отнасящо се до ниродха ((унищожението)), е включено единствено в знанието за Пътя (пратипад, pratipad), ако пратипад ((проумяване)) се разбира като пратипатфала, ((pratipatphala, плодът от проумяването)). В действителност пратипад не е причината за ниродха, независимо
че е причината за световете на прераждане.
Vibhaṅga (стр. 339) не онагледява пратипад като ((причина за)) ниродха;
Патисамбхидамагга, Paṭisambhidāmagga взема това предвид.
172

За израза джамбусандагата, jambuṣaṇḍagata, вж. iii.41 в края.
Това е историята, разказана в Sūtrālaṁkāra от Ашвагхоша, Aṡvaghоṣa,
превод на Хубер, Huber, стр. 283. Саеки посочва Сутрата за Мъдреца и
Глупака (TD 4, номер 202), където историята е много по-подробна, вж. TD 4,
т. 376b2 – т. 380а10; Dsanglun от Schmidt, 107-128. Вж. също Zapiski, vii.281,
286 и Histoire des Religions, 1903, i.323. Според една бележка на P. Pelliot,
героят се нарича Шривриддхи, Ṡrῑvṛddhi. Саеки също споменава Vibhāṣā, TD
27, т. 530с19 и сл.
Vyākhyā обяснява: Шарипутра напразно търси да види в серията на този
човек корена на доброто „който може да произведе освобождение“ (мокшабхагия, mikṣabhāgῑya, iii.44с, iv.124c, vi.24c, vii.34) и като следствие е отказал
да приеме този човек в Самгхата. Но Бхагават вижда този корен на доброто
173
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и го удостоява с правраджя ((pravrajyā, отшелничество, живот на аскет)).
Във връзка с този случай, след като Бхагават бил запитан от Бхикшу ((монасите)), казал: „Той е извършил едно действие, така че да придобие състоянието Архат. Защото действията не узряват във вода ... и останалото“. И
също казва: Мокшабиджам ахам хи ася сусукшмам упалакшайе | дхатупашанавиваре нилинам ива канчанам || mokṣabῑjam ahaṁ hy asya susūkṣmam
upalakṣaye | dhātupāṣāṇavivare nilῑnam iva kāñcanam || (Цитирано във
Vyākhyā, i. стр. 5; превод на Burnouf, Lotus, стр. 340).
174
Парамартха: „Това се отнася също до гълъба, преследван от ястреб, на
когото Шарипутра не е могъл да знае началото и края на преражданията му
[като птица ли?]“.
Vyākhyā има: упапаттядипарянтаджнянам чети | адишабдена чютипарянтаджнянам; upapattyādiparyantājñānaṁ ceti | ādiṡabdena cyutiparyantājñānam, тоест: [от страна на Шарипутра също има невежество], отнасящо се
до предела на раждания и смърти [на гълъба ...].
175
Йогасутра, Yogasūtra, iii.24, за придобиване на силата на един слон и пр.
176
Vibhāṣā, TD 27, т. 155а8: както казва Сутрата, тялото на Бодхисаттва
има силата на Нараяна. Какво е измерението на тази сила? Има такива, които казват: „Силата на деветнадесет бика е равна на силата на един hao-niu 豪
牛. (Couvrier: бик, който има грива, дълга до глезените на краката) ...“ Има и
такива, които казват: „Тази мярка е твърде малка. В тялото на Бодхисаттва
има осемнадесет големи стави: всяка има силата на Нараяна ...“ Махабхаданта, Mahābhadanta казва: „Тази мярка е твърде малка. Както силата на
ума е безкрайна, така и силата на тялото. Откъде знаем това? ... Когато
Бодхисаттва взел решението: „Аз няма да стана ((от тук)) преди да съм
постигнал Бодхи ((просветление)) ...“, великата вселена от хиляда космоса
(chiliocosm) се раздвижила ((разтресла)) по шест различни начина, но от
косата на Бодхисаттва непомръднало дори косъмче...“
177
Това е едно обяснение на мнението на другите. Vyākhyā: самдхишв аня
ити уктам | астхисамдхивишешопанясах | нагагрантхир ити вистарах |
нагагрантхасамдхайо буддхах | нагапашо нагагрантхих | шамкаласамдхаях
пратиекабуддхах | шанкусамдхаяш чакравартинах; saṁdhiṣv anya ity uktam |
asthiusaṁdhiviṡeṣopanyāsaḥ | nāgagranthir iti vistaraḥ | nāgagranthasaṁdhayo
buddhāḥ | nāgapāṡo nāgagranthiḥ | ṡaṁkalāsaṁdhayaḥ pratyekabuddhāḥ |
ṡaṅkusaṁdhayaṡ cakravartinaḥ.
178
За Маханагните, Mahānagna, вж. Divya, 372, Burnouf, Introduction 363,
Lotus, 452. Чанура, Cāṇūra е враг на Кришна, Kṛṣṇa.
179
В Mahāvyutpatti, 252 (която се основава ((букв. разчита на Коша), варанга,
varāṅga предхожда праскандин, praskandin.
180
Парамартха заменя десет със сто.
181
Оригиналът има ятха ту бахутарам татха юджяте; yathā tu bahutaraṁ
tathā yujyate. Парамартха добавя: „Защо? Защото силата на Буда е без мяр-
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ка“. Vyākhyā казва: „Авторът защитава първото мнение по причина, че ако
беше обратното, тялото на Буда не би било способно да издържи силата на
неговото безкрайно знание“.
182
Пет мнения във Vibhāṣā (вж. TD, т. 154b8, където започва дискусията;
теориите са дадени в т. 154с24-155а7) и четири са дадени от Самгхабхадра в
неговата Nyāyānusāra (TD 29, т. 748b12-b20).
183
Сутрата (Ekottara, TD 2, т. 645b27), цитирана във Vyākhyа, е много близо
до Aṅguttara, ii.8 (весараджджа, vesārajja): чатваримани шарипутра татхагатася вайшарадяих саманвагатас татхагато‘рхан самяксамбуддха
ударам аршабхам стханам пратиджанати брахмам чакрам (Коша, vi.54)
правартаяти паршади самяк симханадам надати | катамани чатвари
самяксамбуддхася вата ме сата име дхарма анабхисамбуддха ити атра
мам кашчич чхрамано ва брахмано ва саха дхармена чодайет смарайет |
татрахам нимиттамапи на саманупашями евам чахам нимиттам асаманупашян кшемапрапташ ча вихарами абхаяпрапташ ча ваишарадяпраптас
ча ударам аршабхам ...
catvārῑmāni ṡāriputra tathāgatasya vaiṡāradyāni yair vaiṡāradyaiḥ samanvāgatas tathāgato’rhan samyaksaṁbuddha udāram ārṣabhaṁ sthānaṁ pratijānāti
brāhmam cakraṁ (Коша, vi.54) pravartayati parṣadi samyak siṁhanādam nadati
| katamāni catvāri samyaksaṁbuddhasya vata me sata ime dharma anabhisaṁbuddhā ity atra māṁ kaṡcic chramaṇo vā brahmaṇo vā saha dharmeṇa codayet
smārayet | tatrāhaṁ nimittamapi na samanupaṡyāmi evaṁ cāhaṁ nimittam
asamanupaṡyan kṣemaprāptaṡ ca viharāmi abhayaprāptaṡ ca vaiṡāradyaprāptas
ca udāram ārṣabham …
Същият текст е цитиран във Vijñānakāya, TD 26, т. 544а6, който казва:
чхрамано ва брахмано ва дево ва маро ва брахма ва ...; chramaṇo vā brahmaṇo vā devo vā māro vā brahmā vā …
В Majjhima, i. 501 весараджджите, vesārajja се приписват на всички
Архати; срв. Mahāvaggа, i.6.32. В един откъс от Saṁyukta, JRAS, 1907, стр.
377, Стопанинът Шрона е вайшарадяпрапта, vaiṡāradyaprāpta (епитeт на
Сротаапанна).
Младият лъв (кишора, kiṡora) притежава вайшарадя, Bodhicarya, vii.55.
Вайшарадите на Бодхисаттва, Mahāvyutpatti, 28, Дашабхуми, Daṡabhūmi, viii, Madhyamakāvatāra, 320.
Етимология на думата вайшарадя, Wogihara, Bodhisattvabhūmi (Лайпциг,
1908), стр. 41.
184
Прочитът в Mahāvyutpatti, 8, се различава малко ... 3. Aнтараикадхармананятхатванишчитавя-карана ... 4. Сарвасампададхигамая найряникапратипаттатхатва-вайшарадя;
3. аntarāyikadharmānanyathātvaniṡcitāvya-karaṇa … 4. sarvasaṁpadadhigamāya nairyāṇikapratipattathātva-vaiṡaradya.
185
Парамартха се различава: Понеже тези отсъствия на страх се осъществяват чрез джняна, джяна е наречена вайшарадя. Каква е причината за чети-
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рите вайшаради? Те са полезни за човека и за другите. Първите две са от
полза за самия Буда; последните две са от полза за другите. Или по-скоро и
четирите са от полза за другите, защото изхвърлят всички замърсявания,
както от говорещия, така и от неговата беседа.
186
Vibhāṣā отбелязва: Тези три смритюпастхани са включени в стханастханаджнянабала и в шестте сататавихари (вж. iii.35d в края).
187
Когато учениците имат обратна нагласа, татхагатася нагхато бхавати
накшантир напратяйо на четасо‘набхираддхих; tathāgatasya nāghāto bhavati
nākṣāntir nāpratyayo na cetaso’nabhirāddhiḥ.
Срв. Majjhima, iii. 221 (почти еднакво) и i. 379; Mahāvyutpatti, 11.
За утплавитатвам, utplāvitatvam, вж. Bodhivaryāvatāra, стр. 13, бел. 3;
манаса утплавах; manasa utplavaḥ в Ṡikṣāsamuccaya, 183.6.
188
Вж. Асанга, Sūtrālaṁkāra, xvii.43; Divya, 359 (крипа, kṛpā „състраданието“
на Шравака); срв. строфите в Divya, 96, 125 и Huber, Sūtrālaṁkāra, стр. 284.
189
Парамитите ((съвършенствата, които се състоят в)) даване, ((спазване
на)) предписaнията и търпение са „снабдяването“ със заслуги; парамитата
от праджня е „снабдяване“ със знание.
Парамитата от вглъбяване или дхияна поражда заслуга, както отглеждането на Четирите Апрамани (viii.29) поражда знание, тъй като е отглеждане
на тридесетте и седем „помощници на Бодхи“.
Парамитата от енергия или виря също има двойна полза: на хи вина
вирйена данам дияте шилам самадияте кшантир бхавята ити пунясамбхарабхагиям вирям бхавати | татха нантарена вирям праджня бхавати ...;
na hi vinā vῑryeṇa dānaṁ dῑyate ṡῑlaṁ samādῑyate kṡāntir bhāvyata iti
puṇyasaṁbhārabhāgῑyam vῑryaṁ bhavati | tathā nāntareṇa vῑryaṁ prajñā bhavati
…
Същата доктрина в Махаяна, Mahāyāna (където е обяснено, че парамитите са парамити поради факта на праджня) в Bodhivaryāvatāra, ix.1.
Кога и как Бодхисаттва практикува парамитите, Коша, iv.111.
190
За акарана, ii.34b, vi.18a.
191
Едно превъзходство, което изключително е резултат от самскарадухкатакара, saṁskāraduḥkhatākāra и праджнясвабхавата, prajñāsvabhāvatā.
192
Според тази формулировка човек предприема, заедно с Първата Дхияна,
Анагамя и Дхиянантара. Състраданието е от шестте бхуми.
193
„Шраваки и пр.“ се отнася до Пратиекабудите и Притхагджаните.
194
Чрез каруна Шраваките просто изпитват състрадание (карунаянте, karuṇāyante); те изпитват съчувствие, скръб; те не защитават човек от страха от
самсара. Докато Бхагават, имащ състрадание заедно с махакаруна ((mahākaruṇā, велико състрадание)) защитава човек от големия ужас на самсара.
195
а) Разликите между Будите, Коша, iv. 102, Bodhisattvabhūmi, I.vii, Muséon,
1911, 173 (живот, име, готра, тяло); Wassilieff, 286 (314). Kathā-vatthu, xxi.5:
Тхеравада, Theravāda приема разликите, вематтата, vemattatā за тялото
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(сарира, sarῑra), за продължителността на живота и за светлината (пабха,
pabhā); Андхаките приемат други разлики. Milinda, 285 (разлики между
Бодхисаттвите, семействата, времевия период, продължителност на
живота, ръст). По-долу бел. 197.
б) Васубандху групира заедно, vii.28-34, елементите от Будологията.
Интересни oт тази гледна точка са следните пасажи от Коша:
i.1. Разлика между мъдростта на Буда и тази на другите светци; всезнание
(също в Коша, ix.). Буда и Бодхисаттвите са Бхагавати ((благословени)).
ii.10. Изоставяне на аюхсамскарите; победа над Четирите Мари ((Māra,
бог на смъртта)).
ii.44, vii.41d, 44b. Всички качества (гуна), придобити посредством
разединяване и обновявани по негово желание.
ii.44, vi.24а. Завоюване ((спечелване)) на Бодхи в тридесет и четири
момента.
ii.62. Знание за бъдещето.
iii.94. Периодът от време, когато Будите се появяват.
iv.12. Авякрита ум, „не-вглъбен“ ум; Нага.
iv.32. Култът към Буда.
iv.32. Дхармакая, убежището; Рупакая.
iv.73. Приемане на даровете, направени за Ступите. iv.102. Възмездие за
предишните действия.
iv.102. Схизма ((разкол, разделяне на Будистката общност)).
iv.109. Белезите на Бодхисаттвите, обектите на техните умове.
iv.109, vii.30, 37, 42. Паметта на Буда.
iv.121. Култът към Чаитяите, Caitya.
vi.59. Падане от радостите на вглъбяванията.
viii.28. Завоюване ((спечелване)) на Бодхи посредством Четвъртата
Дхияна.
в) За Бодхисаттва и в частност за бъдещия Буда Шакямуни, Ṡākyamuni.
iii.94, iv.108-112. Възникване, обети и практикуване на парамитите
(iv.117), продължителност на неговото развитие ((букв. кариера)) (защото
Бодхисаттва е естествено пожертвователен, iii.94а), развитие на белезите.
iv.106. Смърт на Бодхисаттва.
vi.23. Смяна на колесницата, животински раждания на Бодхисаттва.
Последно раждане, iii.9, джараюджа, jarāyuja и защо (тленни останки);
13а, като слон; 17а, съзнателен по време на зачеването и пр.; 41, Притхагджана докато седи по Дървото Бодхи; 53d, Ваджрасана, Vajrāsana; 85a,
свободен от преждевременна смърт. [Според Каранапраджняпти, Kāraṇaprajñāpti, Cosmologie, стр. 327, обяснение на белезите; 331 дъжд от цветя;
332, 334, живот в утробата; 333, чудеса по време на неговото раждане; 335,
защо има син, защо е от добро семейство, защо не е роден на такъв и такъв
континент и пр. За майката на Бодхисаттва, смърт на седмия ден, 331, 337;
когато е бременна, защитена от огън и пр.].
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196

Vyākhyā: анасравадхармасамтано дхармакаях | ашраяпаривриттир ва;
anāsravadharmasaṁtāno dharmakāyah | āṡrayaparivṛttir vā: „Дхармакая е
серия от чисти дхарми (Коша, iv.32) или обновяване на психо-физическия
организъм, личността (ашрая)“. Някои примери за обновяване на личността,
iv.56; вж. viii.34d. За дхармакая на майката на Буда, на един Упасака, който е
влязъл в Пътя, вж. Huber, Sūtrālaṁkāra, 217, 390.
Dῑgha, iii.84 (Аджджаннясутта, Ajjaññasutta): Татхагатасса хетам
Васеттха адхивачанам дхаммакайо ити пи брахмакайо ити пи дхаммабхуто ити пи брахмабхуто ити пити; Tathāgatassa hetam Vāseṭṭha adhivacanaṁ
dhammakāyo iti pi brahmakāyo iti pi dhammabhūto iti pi brahmabhūto iti pῑti
(фрагмент от коментара в Dialogues, iii.81).
Често дхармакая = тяло на писанията = втората ратна ((ratna, скъпоценност)), Divya, 396, J. Przyluski, Açoka, 359 и др. Bodhivaryāvatāra, i.1.
За Махаяна цитираме само Abhisamayālaṁkāra, vi.2 – 11; JRAS, 1906, 943;
Burnouf, Introduction, 224; Si-yu-ki (=Hsi-yu-chi), края на книга iv.
197

Думата ади, ādi не е в санскритските или тибетски Карики. Парамартха:
думата „и тъй нататък“ посочва продължителността на Закона, разрушението или не-разрушението на тленните останки и пр. Такива са различията,
дължащи се на периода от време, в който Будите се появяват“.
Времето на седемте Буди, тяхната каста, готра, продължителност на
живота, дърво и пр. в Махападанасуттанта, Mahāpadānasuttanta, Dῑgha, ii.1
и Dῑrgha, TD 1, т. 1с19. Законът на Кашяпа продължава осем дни; този на
Шакямуни продължава хиляда години (вж. viii.39), Коша, iii.93а.
198
„Съвършенство“ е термин по-полезен, отколкото точен. Представеното в
Коша често се изяснява от теории в Махаяна, които най-вече намираме в
Bodhisattvabhūmi (напр. Първа Част, Глава V, за прабхава, prabhāva, Muséon,
1911, стр. 155).
199
Сарвагунаджнянасамбхарабхяса, sarvaguṇajñānasaṁbhārābhyāsa: качествата (гуна) по своята природа са пет парамити ((съвършенства)); знанията
(джняна) са самата праджняпарамита ((съвършена мъдрост)). Абхяса,
упражняването = пунах пунах прайогах; punaḥ punаḥ prayogaḥ.
200
Диргхакалабхяса, Dῑrghakālābhyāsa: трибхир асамкхеяир махакалпаих;
tribhir asaṁkhyeyair mahākalpaiḥ (Учението, обобщено, iv. стр. 691-2).
Ананда мисли, че да се стане Буда, медитирайки в продължение на шест
години, е твърде лесно ... (Chavannes, Cinq cents contes, ii.100).
201
Vyākhyā: сарватха джнянам ити сарвапракаравабодханартхена; sarvathā
jñānam iti sarvaprakārāvabodhanārthena.
Само че според глосата на японския издател, който следва Фа-пао, сарватра джняна трябва да се разбира като съзнание от общи характеристики
(саманялакшана, sāmānyalakṣaṇa), непостоянство и пр.; от тази гледна точка
всеки Архат знае всички неща (вж. Vyākhyā, i.15, стр. 73: няма освобождение за този, който не знае всички дхарми); а сарватха джняна е съзнанието
за собствените характеристики, което е авеника, свойствена за Буда (вж.
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строфата за опашката на пауна, Vyākhyā, i. стр. 6 и Коша, Глава IX, превод
на Сюан-цанг, TD 29, т. 157с23; срв. т. 155а1.).
Vibhāṣā, TD 27, т. 382с23 учи, че Буда притежава и сарватра джняна, и
сарватха джняна, отнасящи се до дванадесетте аятани; докато Шарипутра
притежава само Първата Дхияна, която той дължи на учението на Учителя.
202
Васана, по-горе стр. 1619.
203
Имаме: апурвабахявишайотпадана = нирмана; ашмадинам суварнадибхавападана = паринама; диргхакалавастхана = адхиштхана; apūrvabāhyaviṣayotpādana = nirmāṇa; aṡmādῑnāṁ suvarnādibhāvāpādana = pariṇāma;
dῑrghakālāvasthāna = adhiṣṭhāna. За нирмана и адхиштхана, вж. vii.49 и сл.
204
Вж. Коша, ii. стр. 306.
Ekottara, TD 2, т. 639а14: Буда попитал Шарипутра: „Защо не останеш
една калпа или повече“? Шарипутра отговорил: „Аз твърдя, че животът на
самия Бхагават е много кратък. Най-дългият живот не надвишава сто години и тъй като животът на съществата е кратък, животът на Татхагата също
е кратък. Ако Татхагата продължава да живее една калпа, аз също ще продължа да живея една калпа ...“ Как може Шарипутра да говори така? Съществата не са способни да знаят дали животът на Татхагата е дълъг или кратък. Шарипутра трябва да знае, че за Татхагата има четири неразбираеми
неща. (Срв. четирите ачинтеи ((accinteyya, немислимости, неразбираемости)) от Aṅguttara, ii.80, Сумангалавиласини, Sumaṅgalavilāsinῑ, i.22). ((Четирите ачинтеи са: 1. Сферата на Буда (buddha-viṡaya); 2. Медитативните
вглъбявания, водещи до висше знание (jñāna-viṡaya), 3. Карма-възмездие
(karma-vipāka), 4. Безпросветното размишление за света (loka-cintā), особено за абсолютното му начало.))
205
Срв. силата на самкшепа-пратхана, saṁkṣepa-prathana, текст от Махаяна,
JRAS, 1908, 45; също Dῑgha, ii. 109.
206
а) Вивидханиджашчарядхармасампад; Vividhanijāṡcaryadharmasaṁpad.
Това е сахаджапрабхава, sahajaprabhāva от Bodhisattvabhūmi, Muséon, 1911,
161.
Vyākhyā цитира Сутрата: дхарматаиша буддханам бхагаватам ят тешам гаччхатам нимнастхалам ча самибхавати яд уччам тан ничибхавати
ян ничам тад уччибхавати андхаш ча дришим пратилабханте бадхирах
шротрам унматтах смритим ... ;
dharmataiṣā buddhānāṁ bhagavatāṁ yat teṣāṁ gacchatāṁ nimnasthalaṁ ca
samῑbhavati yad uccaṁ tan nῑcῑbhavati yan nῑcaṁ tad uccῑbhavati andhāṡ ca
dṛṡiṁ pratilabhante badhirāḥ ṡrotram unmattāḥ smṛtim …
Тези, почти идентично, са читрани ашчаряни адбхитадхармите; citrāṇy
āṡcaryāṇi adbhutadharmāḥ от Divya, 250-251. Срв. цитираното с Milinda, 179.
б) Сюан-цанг тук добавя: „Или по-скоро преобръщане ((на вярата)) на
онези, които е трудно да бъдат преобърнати; решението на трудните въпроси; учението, което води до освобождаване; до победа над Мара, Тиртхиките и пр.“
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За адхигама вж. viii.39а.
Действията, повличащи след себе си неизбежно възмездие (iv.50), са
алангхания, alaṅghanῑya – непреодолими.
209
Според Сюан-цанг. Парамартха: „Всеки, който след като е дошъл на този
свят, посади малко количество заслуга в Буда, след като вземе небесни прераждания, със сигурност придобива безсмъртно обитание“. Но Vyākhyā
казва: каран ити упакаран пуджадикан; kārān ity upakārān pūjādikān. Затова
Васубандху цитира тук строфата от Divya, стр. 166: йе‘лпан апи джине каран
каришянти винаяке | вичитрам всаргам агамая лапсянте‘мритам падам;
ye’lpan api jine kārān kariṣyanti vināyake | vicitraṁ svargam āgamaya
lapsyante’mṛtaṁ padam. (За Divya, xii, Lévi, T’oung Pao, 1907, стр. 107).
210
Рана = клеша; raṇa = kleṣa; Ранаяти клешаятити артхах, raṇayati
kleṡayatῑty arthaḥ. Аранавихарин, araṇāvihārin в Divya и в палийските
източници (JPTS, 1891, 3):
а) вж. Коша, i.8, където Бхашя ((коментарът)): рана хи клеша атмапаравянадханат; raṇā hi kleṡā ātmaparavyābādhanāt е обяснен така: йе хи атманам парамш ча вябадханте те рана юддханити артхах; ye hy ātmānaṁ
parāṁṡ ca vyābādhante te raṇā yuddhānῑty arthaḥ.
Има три рани ((раṇа, отрова)) – скандхарана, ваграна и клешарана; skandharaṇa, vāgraṇa, kleṡaraṇa.
Към препратката от Коша, i. бел. 37 добавeте: „Маитри, Maitrῑ и Арана,
Araṇā“, Séances Ac. De Belgique, април 1921; Коша, iv. 56; Bodhisattvabhūmi,
свитък 37b и 83а; Sūtrālaṁkāra, xx.45; Шарад Чандра Дас, Ṡarad Chandra
Dās, 1164.
б) Vibhāṣā (TD 27, т. 898b23) изброява петте средства, посредством които
Архатът избягва произвеждането на замърсяване у друг: 1. Чистота на държанието (ходене и пр.); 2. Знание за това, какво трябва да каже и какво не ...
5. Преди да влезе в селото да проси, проучва дали заради него някой мъж
или жена могат да произведат каквото и да било замърсяване.
в) Доктрината на Махаяна, например Махаяна-самграха, Mahāyānasaṁgraha (9.2) се различава от тази на Коша: Пратиекабудата блокира само
замърсяванията савастука, докато Буда блокира всички замърсявания ...
Буда създава нирмитти, nirmita, или фиктивни същества ...“ (TD 31, т. 151с).
г) Араните на Шраваката и на Буда са дефинирани в Abhisamayālaṁkāra, vi.7:
шравакасярана драштринриклешапарихарита |
татклешасрота-уччхиттяи грамадишу джинарана ||
ṡravakasyāraṇā draṣṭṛnṛkleṡaparihāritā |
tatkleṡasrota-ucchittyai grāmādiṣu jināraṇā ||
Аранасамадхито, araṇāsamādhi на Шравака: „Нека няма възникване на
никакво замърсяване у който и да ме види! (масмаддаршанат кася чит
клешотпаттих сият, māsmaddarṡanāt kasya cit kleṡotpattiḥ syāt)“. Но за
208
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Татхагатите: „Той изкоренява, в селата и пр., процеса на замърсяванията
във всички хора“.
211
Този, който убие Архат извършва „смъртен грях“, дори да не знае, че
това е Архат, iv.103; монахът, който обижда младши монах, който е Архат,
се преражда петстотин пъти като роб.
212

Един Архат прави така, че друг човек да не изпитва омраза към себе си,
без обаче да изкоренява омразата към друг; той може само да направи така,
че друг човек да няма саткаядришти – идеята за отделна личност, идеята за
Аз – по отношение на себе си, защото ако друг човек има саткаядришти,
той има саткаядришти по отношение на всички хора.
213
Abhisamayālaṁkāra, vii.8: анабхогам анасангам авягхатам сада стхитам
| сарвапрашнапануд бауддхам пранидхиджнянам ишяте || anābhogam anāsaṅgam avyāghātaṁ sadā sthitam | sarvapraṡnāpanud bauddhaṁ praṇidhijñānam
iṣyate || За пранидхиджняна, praṇidhijñāna, вж. ii.62а, vi.22с,, Глава IX (Сюанцанг, xxix.9a); Mahāvyutpatti, 48.52.
214
Аз тълкувам Бхашя според Vyākhyā, която казва просто: арупяс ту на
сакшат пранидхиджнянена джняянте | нишяндачаритавишешат ту |
каршаканидаршанам чатрети ваибхашиках; ārūpyas tu na sākṣāt praṇidhijñānena jñāyante | niṣyandacaritaviṡeṣāt tu | karṣakanidarṡanaṁ cātreti
vaibhāṣikāh.
215
Vibhāṣā, TD 27, т. 897b24: Дали пранидхиджняна знае бъдещето? Някои
казват, че поради миналото и настоящето той стига до заключение (pi-chih
比知: да сравня, да знам) за бъдещето; така както човек със сигурност стига
до заключението, че от полето или от семената ще има определен плод.
Някои казват, че ако това е така, пранидхиджняна е една анумана –
дедуктивно разсъждение, а не пратякша, pratyakṣa или пряко възприятие.
Ние казваме, че пранидхиджняна не знае един резултат вследствие на
неговата настояща причина, нито знае причината от нейния настоящ
резултат: следователно това е пратякша, а не анумана. (Срв. Коша, ii.62).
Aṅguttara, iv.402 по отношение на факта, че Бхагават знае, че Девадатта
е предопределен за ада; за всезнанието на Бхагават, вж. Paṭisambhidāmagga,
ii.194-195.
Обяснения на Ариядева, Чатухшатика, Catuḥṡatikā, 257 (Memoirs of the
Asiatic Society of Bengal, 1914, стр. 492): ... анагатартхаламбанам йогинам
пранидхиджнянам | ятхартхам ... рарривикая калпаная дришянте‘нагато
бхавах; … anāgatārthālambanaṁ yogināṁ praṇidhijñānaṁ | yathārtham ...
tāttvikayā kalpanayā dṛṡyante’nāgato bhāvah.
Kathāvatthu, v.8 (за съзнанието или знанието на бъдещето: Андхаките).
216

Явамс татсамадхивишая ити; yāvāṁs tatsamādhiviṣaya iti: тоест както и
Шраваката, така и аскетът знае какво е от сферата на Шравака ... (vii. 55 и
другаде).
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Четирите Пратисамвид, Pratisamvid изглежда са съзнанията, които
правят от един човек отличен проповедник. Burnouf, Lotus, 838-842 (пратисамвид = отчетливо, ясно разграничено съзнание); Childers, 366; Spence
Hardy, Manual 499; ценна бележка в Приложението на превода на
Kathāvatthu, стр. 377-382.
Пратисамбхида трябва да се разбира в много общия смисъл на „точно
съзнание“, например: Paṭisambhidāmagga.
Четирите патисамбхиди, Paṭisambhidāmagga, i.119, Vibhaṅga, 293, 331,
Ниддеса, Niddesa, 234 (интересно), Visuddhimagga, 440-443; четирите
пратисамвиди, Дашабхумака, Daṡabhūmaka, девета сфера (много различни
дефиниции); Bodhisattvabhūmi, Трета част; Dharmasaṁgraha, 51,
Mahāvyutpatti, 13, Sūtrālaṁkāra, xviii.34-37, xx.47 (третото е подаръкът от
езици за различните държави).
Артха и дхарма са обяснени в vii.39c-d … тешу дхармешв артхапратисамведи бхавати дхармапратисамведи ...; teṣu dharmeṣv arthapratisaṁvedῑ
bhavati dharmapratisamvedῑ … Vyākhyā, i. стр. 56, Dῑgha, iii.241. дхарманусарин, dharmānusārin, Коша, vi.29a-b.
218

a) Китайците превеждат пратисамвид като wu ai chieh 無礙解 или wu ai
chih 無礙知
= „безпрепятствено разбиране“, „безпрепятствено знание“.
Vyākhyā (пълна форма на думата, 37c-d) има следната глоса: авиварти
ити ашакям вивартаитум; avivarti ity aṡakyaṁ vivartayitum.
Bodhisattvabhūmi (по-долу) има асактам авивартям; asaktam avivartyam.
Значението на асактам джнянам, asaktam jñānam се определя от
дефиницията за Бодхи ((просветление)) в Bodhisattvabhūmi. Бодхи е чисто
(шуддха, ṡuddha) знание, универсално (сарваджняна, saravajñāna) и непосредствено (асангаджняна, asaṅgajñāna ): знание, получено „поради простата склонност на ума ((букв. накланяне на ума)), абхогаматрена, ābhogamātreṇa, без това накланяне да се повтаря, на пунах пунах абхогам курватах; na
punaḥ punaḥ ābhogaṁ kurvataḥ (Bodhisattvabhūmi, I. vii. Muséon 1911, стр.
170).
б) Bodhisattvabhūmi, свитък 100a (I.xvii.7): ят сарвадхарманам сарвапаряйешу явадбхавикатая ятхавадбхавикатая ча; yat sarvadharmāṇāṁ
sarvaparyāyeṣu yāvadbhāvikatayā yathāvadbhāvikatayā ca (вж. vi. бел. 326)
бхаванамаям асактам авивартям джнянам иям ешам [бодхисаттванам]
дхармапратисамвит | ят пунах сарвадхарманам сарвалакшанешу ... иям
ешам артхапратисамвит | ят пунах сарвадхарманам ева сарванирвачанешу
... иям ешам нируктипратисамвит | ят пунах сарвадхарманам ева сарвапракарападапрабхедешу ... иям ешам пратибханапратисамвит |
bhāvanāmayam asaktam avivartyam jñānam iyam eṣāṁ [bodhisattvānāṁ]
dharmapratisaṁvit | yat punaḥ sarvadharmāṇām sarvalakṣaṇeṣu … iyam eṣām
arthapratisaṁvit | yat punaḥ sarvadharmāṇām eva sarvanirvacaneṣu … iyam
eṣāṁ niruktipratisaṁvit | yat punaḥ sarvadhamāṇām eva sarvaprakārapadaprabhedeṣu … iyam eṣāṁ pratibhānapratisaṁvit |
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Поради тези четири скандхакаушалам, дхатваятанакаушалам, пратитясамутпадастханастханакаушалам; skandhakauṡalam, dhatvāyatanakauṡalam,
pratῑtyasamutpādasthānāsthānakauṡalam, дхармите се знаят добре и добре се
преподават.
219
Тук дхармата е дешана, учението (дешанадхарма, deṡanādharma), както е
казано: „Ще ви уча на Дхарма благосклонна в началото, благосклонна в средата, благосклонна в края, с добро значение, с добри срички; единствената
пълна, чиста, пречистена брахмачаря, ще оповестя пред вас“. [В текста
имаме пратипаттидхарма, pratipattidharma: „Какво е Дхарма? Осморният
Път“. Имаме фаладхарма = нирвана в текста: „Вземам убежище в Дхарма“.
Вж. iv.31, vi.73с. ]
Но словото на Буда е наман или вач, вж. Коша, i.25.
220
Изразът юттамуттапатибхана, yuttamuttapaṭibhāna, в Aṅguttara, ii.135;
обяснен в Пуггалапаннятти, Puggalapaññatti: човек юттапатибхана, yuttapaṭibhāna, когато го питат, отговаря добре и не бързо; човек муттапатибхана, muttapaṭibhāna, отговаря бързо, но не добре; човек юттамуттапатибхана, yuttamuttapaṭibhāna, отговаря бързо и добре. Проповедникът от Divya,
329, 493 е юктамуктапратибхана, yuktamuktapratibhāna; от Avadānaṡataka,
ii.81 юктамуктапратибханин и юктамуктавидханаджня; yuktamuktapratibhānin, yuktamuktavidhānajñā. [Срв. асамсактакшарапада, asaṁsaktākṣarapada от Махабхарата, Mahābhārata, xviii.6.21, Hopkins, Great Epic, 364?].
Аз превеждам мукта като „лесно“, „без трудност“ според палийските
източници; Парамартха дава li chang shih 離障失, свободен от недостатъка
на което и да е препятствие.
221
По-горе стр. 1634.
222
За значението на пратибхана вж. Mahāvastu, i.511, Аваданашатака,
Avadānaṡataka, i.48.10, ii.50.12, 81.
223
Когато има гласа за свой обект (вагаламбана, vāgālambanā), то по природа е духкха, самудая, дхарма, анвая, кшая, анутпада и самвритиджняна.
Когато има Пътя за свой обект, то е марга, дхарма, анвая, кшая, анутпада, парачитта и самвритиджняна.
224
Vibhāṣā, TD 27, т. 904а25: три мнения. Първо мнение: то е от Камадхату
и Първата Дхияна. Второ мнение: то е от Камадхату и Четвъртата Дхияна.
Трето мнение: то е от Камадхату и Aнагамя, Дхиянантара и Четирите Дхияни. П‘у-куанг отбелязва, че първото мнение предполага, че наман, nāman е
вързан към гласа, а другите две мнения предполагат, че наман е вързан към
тялото. Фа-пао не е съгласен.
225
Сутрата казва: витаркя вичаря вачам бхашате; vitarkya vicārya vācaṁ
bhāṣate (ii.33).
226
Думата ади, ādi и включва кала, карака; kāla, kāraka и пр.
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Според Парамартха: „Пратибхана означава да се изричат победоносни
думи на демонстриране и отхвърляне“; според Сюан-цанг: „Поток от думи
без бент“.
228
Mahāvyutpatti, 76.12.
229
Парамартха: „Но според други учители ...“ Сюан-цанг: „В
действителност, само изучаването ...“
230
Ким чит тадвятириктам кевалам прантакотикам ити; kiṁ cit tadvyatiriktaṁ kevalaṁ prāntakoṭikam iti: „Има прантакотика, различна от предишните прантакотики, наречена просто прантакотика“. Според глосата на
Саеки, това се отнася за прантакотиката, на която Светецът се основава
((опира)), за да отхвърли живота си ... (Вж. Коша, ii.10а, iv.59, бел. 389).
231
За Сарвастивадините само Четвъртата Дхияна може да бъде прантакотика; според Стхирамати, Sthiramati (Tsa-Chi, 9.9) всички Четири Дхияни и
четири арупи са прантакотика. Vibhāṣā, TD 27, т. 895с6.
232
Mahāvyutpatti, 67.5 и Дхармашарира, Dharmaṡarῑra.
233
Сюан-цанг добавя: „Пранта, prānta обозначава „не-преминаване отвъд“;
това вглъбяване е наречено пранта, защото друг не може да премине отвъд
него“. Сюан-цанг превежда прантакоти = pien-chi 邊際 (граница, край),
Парамартха, yuan-chi 遠際 (далечен-край).
Срв. Йогасутра,Yogasūtra, ii.27, прантабхуми, prāntabhūmi.
234

Mahāvyutpatti, 94.2 бхутакоти, bhūtakoṭi, shih-chi 實際, chen shih chi 眞實
際, yan day par mtha’ (което изглежда означава „истинската граница“).
Burnouf, Lotus, 309 отбелязва, че бхутакоти не е еквивалент на Бхавагра,
„най-вис-шето ниво на съществуване“, тъй като в Ланкаватар, Lankavatar,
бхутакоти обозначава шунята, ṡūnyatā или пустотата.
Глосата на Киокуга Саеки, „бхута = всички дхарми“ изглежда е много
добро. Madhyamakāvatara (тибетски превод стр. 344) казва ясно, че ниродхасамапатти = бхутакотисамапатти; nirodhasamāpatti = bhūtakoṭisamāpatti. (То принадлежи на ((достигнатото от)) Бодхисаттва ниво, ((наречено))
Дурамгама). ((Dūraṁgamā – ниво, което „отива много надалеч – дурамгата“,
тоест води до такова усъвършенстване на способностите – upāyakauśalyapāramitā, че донася освобождение)). Аскетът, който е достигнал до Бхавагра,
може да проникне в ниродхасамапатти (ii.44d), което е „истинският край“,
„абсолютният край на съществуването“.
Употребата на бхутакоти в съчиненията на Махаяна тук не ни интересува; нека споменем обаче Bodhivaryāvatāra, ix.2.38, Ṡikṣāsamuccaya, 257,
Мадхянтавибхага, Madhyāṇtavibhāga, i.15; Kоментар върху Намасамгити,
Nāmasaṁgῑti ,vi.6: авипарясартхена бхутакотих; aviparyāsārthena
bhūtakoṭiḥ; Madhyamakāvatara, 340.
235
vi. стр. 1464.
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236

В момента, в който той става Буда, ставайки Архат чрез разединяване от
Бхавагра.
237
Ако Тиртхиките притежават петте абхиджня, да, според Хаймаватите,
Haimavata, Сарвастивадините и Ватсипутриите; не, според Махишасаките и Дхармагуптаките (според Васумитра и Бхавя).
Пурна, Pūrṅa, който е само праджнявимукта, prajñāvimukta (а не убхаятобхагавимукта, ubhayatobhāgavimukta, vi.64а), не е способен да упражнява
свръхестествените сили (риддхи) „заедно с Тиртхиките“; но той бързо придобива шестте абхиджня (Дивя, 44).
238
Като чете упапад, upapad за упапада, upapāda (?)
Библиографията за абхиджня е безкрайна. Majjhima, i.34, ii.238, Dῑgha,
i.8, iii.110, Aṅguttara, iii.245; Visuddhimagga, 202, 373, 406; Compendium, 209
и най-вече цялото Въведение, стр. 61 и сл.; Mahāvyutpatti, 14,
Dharmasaṁgraha, 20; Daṡabhūmi, iii. (превод на Madhyamakāvatara, стр. 57,
Muséon, 1907); Sūtrālaṁkāra, vii.1.9; Ṡikṣāsamuccaya, 243, Bodhicarya, ix.41.
Абхиджня, срв. охиняна, ohiñāṇa, в Hoernle, Uvāsaga, стр. 48.
За примитивния смисъл на думата, вж. Burnouf, Lotus, 820; Kern, Lotus,
131; Rhys Davids, Milinda, ii.231, Dialogues, i.62, 157; Windisch, Geburt, 9.62.
За абхи-джня е говорено по отношение на знанието за Истините, vi.54c, 66,
ix. (Сюан-цанг xxix.14b) и др.
239
За риддхи, iv.117d („едно украшение на ума“). vi.69 (риддхипада, ṛddhipāda), vii.47 (риддхипратихаря, ṛddhiprātihārya), 48 (гамана, gamana и
нирмана, nirmāṇa), 53 различни видове риддхи; viii.35b (ария риддхи).
а) имаме: риддхих самадхих | риддхивишайо нирманам гаманам ча | риддхивишайе джнянам тася сакшаткрия саммукхибхавах; ṛddhiḥ samādhiḥ |
ṛddhiviṣayo nirmāṇaṁ gamanaṁ ca | ṛddhiviṣaye jñānaṁ tasya sākṣātkriyā
saṁmukhῑbhāvah (Vyākhyā).
За дефиницията риддхи = самадхи, vi.69, vii.48a; Paṭisambhiḍāmagga.
Mahāvyutpatti: риддхивидхиджняна, ṛiddhividdhijñāna; на пали: иддхивидха, иддхиппабхеда, iddhividhā, iddhippabheda ; прабхеда може да се
разбира, както e в праджняпрабхеда, viii.27с.
Палийските източници понякога включват риддхи в категорията на
„знанията“; ямакапатихире няна, yamakapāṭihire ñāṇa е знанието, имащо
чудото на водата и огъня за свой обект; иддхивидхе няна, iddhividhe ñāṇa
(Paṭisambhidāmagga, ii.125, i.111); панчабхиняняна, pañcabhiññāñāṇa и
аттхасамапаттиняна, aṭṭhasamāpattiñāṇa (Маханиддеса, Mahāniddesa, 106).
б) Сутрата за Риддхиабхиджня, Ṛddhyabhijñā е цитирана във Vyākhyā,
vi.69; тя представя някои варианти към палийското издание (Dῑgha, i.77,
Majjhima, i.34, Aṅguttara, ii.280; коментари в Paṭisambhidāmagga, ii.207,
Visuddhimagga, 373-406) и също към текста на Mahāvyutpatti, 15 (според
Махапаринирвана сутра, Mahāparinirvāṇa sūtra): анекавидхам риддхивишаям пратянубхавати | еко бхутва бахудха бхавати | бахудха бхутва еко
бхавати | авирбхавати тиробхавам апи анубхавати | тирах кудям тирах
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пракарам [тирах парватам] асаджджаманах кайе (?) гаччхати тадятхакаше | притхивям унмаджджананимаджджанам кароти тадятходаке |
удаке ‘бхидяманена сротаса гаччхати тадятха притхивям | акаше парянкена крамати тадятха шакуних пакши | имау ва пунах сурячандрамасав
евам магариддхикав евам маханубхаван панина амаришти паримаришти
явад брахмалокам кайена ваше вартаята
anekavidham ṛddhiviṣayaṁ pratyanubhavati | eko bhūtvā bahudhā bhavati |
bahudhā bhūtvā eko bhavati | āvirbhavati tirobhāvam apy anubhavati | tiraḥ
kuḍyaṁ tiraḥ prākāraṁ [tiraḥ parvatam] asajjamānah kaye (?) gacchati
tadyathākāṡe | pṛthivyām unmajjananimajjanaṁ karoti tadyat hodake | udake
’bhidyamānena srotasā gacchati tadyathā pṛthivyām | ākāṡe paryaṅkeṇa kramati
tadyathā ṡakuniḥ pakṣῑ | imau vā punaḥ sūryacandramasāv evaṁ maharddhikāv
evaṁ mahānubhāvan pāṇinā āmāṛṣti parimāṛṣti yāvad brahmalokaṁ kāyеna vaṡe
vartayata (вж. бел. 293) итиям учята риддхих; itῑyam ucyata ṛddhiḥ.
Палийското издание: ... са евам самахите читте анеджджаппатте
иддхивидхая читтам абхинихарати абхининнамети | со анекавихитам
иддхивидхам паччанубхоти | еко пи хутва ...
sa evaṁ samāhite cite ānejjаppatte iddhividhāya cittam abhinῑharati
abhininnāmeti | so anekavihitaṁ iddhividhaṁ paccanubhoti | eko pi hutvā …
Анекавихитам иддхивидхам отговаря на анекавидхам риддхивисаям.
Яшомитра обяснява риддхивишая като „действието на магическата сила,
обектът на съзнанието, който осъществява чудото“ и въвежда израза
риддхивишайе джнянам, както е в Paṭisambhidāmagga, i.111: иддхивиддхе
нянам. Рис Дейвидс-Стийд споменава Vinaya, iii.67 (Параджика, Pārājikā,
ii.47): „Няма грях в това магическо действие (иддхивисайе, iddhivisaye) за
този, който притежава иддхи“ и Nettippakaraṇa, 23: „... невъзможно е да се
устои на смъртта, ако не се прибегне до магия (аннятра иддхивисая, aññatra
iddhivisayā)“. [Версията „разпростриране на психическа сила“ е недопустима].
Пратянубхавяти-паччанубхоти, pratyanubhaviati-paccanubhoti, Lotus,
838 (за Divya, 204); имаме риддхянубхава, ṛddhyānubhava в Avadānaṡataka,
ii.129 (=риддхи); анубхава, ānubhāva = „свръхестествена сила“ (Childers).
в) Според Paṭisambhidāmagga чудесата от Сутрата за Риддхябхиджня
(по-горе, подточка „б“) са една от десетте иддхи, адхиттхана иддхи,
adhiṭṭhāna iddhi [Същото в Compendium]. Вж. Коша, vii.52а; за различните
проявления на риддхи, vii.38 и сл.
Прабхава не трябва да се бърка с риддхи. Понякога имаме риддхипрабхава като риддхисампад, риддхивашита или риддхяишваря; ṛddhisaṁpad,
ṛddhivaṡitā, ṛddhyaiṡvarya.
240
Сутрата продължава с описание на дивячакшусите, divyacakṣus и
пурванивасанусмрити, pūrvanivāsānusmṛti.
241
Петата абхиджня в Сутрата.
иха бхикшух парасаттванам парапудгаланам витаркитам вичаритам
манаса манасам ятхабхутам праджанати | сарагам читтам сарагамити
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ятхабхутам праджанати | вигатарагам ... садвешам ... вигатадвешам ...
самохам .... вигатамохам ... викшиптам ... самкшиптам ... линам ... прагрихитам ... уддхатам ... ануддхатам ... авюпашантам ... вюпашантам ... самахитам ... асамахитам ... абхавитам ... бхавитам ... авимуктам ... вимуктам
читтам вимуктам ити ятхабхутам праджанати | иям учяте четахпаряяджнянасакшаткриябхиджня.
iha bhikṣuḥ parasattvānāṁ parapudgalānāṁ vitarkitaṁ vicaritaṁ manasā
mānasaṁ yathābhūtaṁ prajāni | sarāgaṁ cittaṁ sarāgamiti yathābhūtaṁ prajānāti | vigatarāgaṁ … sadveṣam … vigatadveṣaṁ … samohaṁ … vigatamohaṁ
… vikṣiptaṁ … saṁkṣiptaṁ … lῑnaṁ … pragṛhῑtaṁ … uddhataṁ … anuddhataṁ
… avyupaṡāntaṁ … vyupaṡāntaṁ … samāhitaṁ … asamāhitaṁ … abhāvitaṁ …
bhāvitaṁ … avimuktaṁ … vimuktaṁ cittaṁ vimuktaṁ iti yathābhūtaṁ prajānāti |
iyam ucyate cetaḥparyāyajñānasākṣātkriyābhijñā.
По-горе стр. 1574 и сл.
Обяснение на израза четахпаряя, cetaḥparyāta:
четахпаряйо вишешо рактам двиштам мудхам ити ва | кармо ва паряях
када чид рактам када чид двиштам мудхам ва;
cetaḥparyāyo viṡeṣo raktaṁ dviṣṭaṁ mūḍham iti vā | karmo va paryāyaḥ kadā
cid raktaṁ kadā cid dviṣṭaṁ mūḍham vā.
Друго име на тази абхиджня е парачиттаджняна, вж. по-горе стр. 1574.
242
Абхиджни четири, пет и шест са трите „знания“, придобивани от Бодхисаттва в нощта на Бодхи; за трите знания, вж. vi.45с.
243

Vyākhyā: иха бхикшур анекавидхам пурванивасам саманисмарати ити
бахух сутравад грантхо явад иям учяте пурванивасанусмритиджнянасакшат карабхиджня;
iha bhikṣur anekavidhaṁ pūrvanivāsaṁ samanusmarati iti bahuḥ sūtravad
grantho yāvad iyam ucyate pūrvanivāsānusmṛtijñānasākṣāt kārābhijñā.
По-долу (пълна форма на думата, vii.43d): … ами нама те саттва ятрахам абхувам евамнама евамготра евамджатир евамсукхадухкхапратисамведи евамчирастхитика евамаюхпарянтах | со‘хам тасмач чюто‘ нутропапаннах | тасмад апи чюто‘мутропапаннах | тасмач чюта ихопапанна ити
сакарам соддешам [саниданам] анекавидхам пурве нивасам анусмаратитиям ...
... amῑ nāma te sattvā yatrāham abhūvam evaṁnāmā evaṁgotra evaṁjātir
evaṁsukhaduḥkhapratisaṁvedῑ evaṁcirasthitika evamāyuḥparyantaḥ | so’ham
tasmāc cyuto’nutropapannaḥ | tasmād api cyuto’mutropapannaḥ | tasmāc cyuta
ihopapanna iti sākāraṁ soddeṡam [sanidānam] anekavidhaṁ pūrve nivāsam
anusmaratῑtῑyam …
(Варианти в палийското издание).
Коментар в Самантапасадика, Samantapāsādikā, i.58.
Тази абхиджня не трябва да се бърка с джатисмарата, jātismaratā, която
е една от „естествените сили“ на Будите или Бодхисаттвите, vii.55, iv. 109,
бел. 493 и 494 (границите на съзнанието от миналото).
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244

Това в Сутрата е третата абхиджня. Тя има две имена: Сюан-цанг я
нарича дивячакшус, divyacakṣus, Парамартха – чютюпапададжняна,
cyutopapādajñāna. Mahāvyutpatti има чютюпапатти, cyutyupapatti, а
Sūtrālaṁkāra – чютопапада, cyutopapāda.
Коша, viii.27с, Суттанипатта, Suttanipāta, 1112, 1136, Saṁyutta, iii.213.
245
Вж. Paṭisambhidāmagga, i.115, обяснението на асаваккхая, āsavakkhaya
като функция на трите чисти индрии (Коша, ii.4) и на резултатите (Сротаапанна и пр.) [Любопитно описание на бхавасава, bhavāsava].
246
Вж. стр. 1638.
247
Според Vibhāṣā, TD 27, т. 728а28, почти буквално възпроизведено в
Бхашя.
248
Vyākhyā: По същия начин резултатите от религиозния живот (vi.51), като
обусловени дхарми, по природа са вимуктимарга. Вж. по-долу бел. 257, бел.
270.
249
Самгхабхадра: Според Западняците, шест джняни: например, дхарма,
анвая, духкха, самудая и маргаджняна и знание за самврита ((saṁvṛta, заобиколен, придружен)) нещата от миналото.
250
Това, което тук се има предвид, е съзнанието на ума на друг, което е
чисто (четири от изброените пет джняни с изключение на самвритиджняна)
и нечисто (самвритиджняна и парачиттаджняна).
251
Вж. vii.28с.
252
Според Compendium, 61, петата дхияна е адхиттханападакаджхана, adhiṭṭhānapādakajhñna, тоест дхияната, която служи като основа на процеса на
волята, който създава проявлението на абхиджня. Но Paṭisambhidāmagga,
ii.205 счита Четирите Дхияни за четирите бхумита ((земи)) на риддхи.
253
Същата доктрина в Paṭisambhidāmagga, i.113: „Такава рупа има своето
възникване в сауманасйендрия, saumanasyendriya ...“
254
Vibhāṣā, TD 27, т. 518с25: Дали подготвителното упражнение (прайога) се
случва поради паметта от „моменти“ (кшана) или поради последователни
„състояния“ (авастха)? Явно поради паметта от състояния, не от моменти.
Ако аскетът напредва като разглежда момент след момент, смъртта ще настъпи преди той да е разгледал половината от живота си. Как човек приключва упражнението прайога? ... П‘у-куанг: Има три обяснения; второто е найдоброто, защото думата „приключвам“ (в „приключвам упражненията прайога“) не трябва да се разбира в тесния смисъл (fei pi chü 非必局, Couvreur,
1904, стр. 244).
255
Според Сутрата, цитирана по-горе: ... сакарам соддешам ...; …sākāraṁ
soddeṡam … (бел. 243 по-горе).
256
Според Парамартха. Сюан-цанг: „той повече не разглежда свачиттарупа, svacittarūpa“.
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257

Според Парамартха. Сюан-цанг: „ ... и до спомянето на момента преди
антарабхава. [Глосата на Японския издател: „тоест, последната мисъл от
неговото предишно съществуване]. Тогава се постига прайогата или подготвителното упражнение пурваниваса [анусмрити]“. Прайога е анантарямарга; абхиджня е вимуктимарга.
258
Vyākhyā: парасамтатядхиштханенотпаданам ити | дхиянасамгрихитам
пурванивасанусмритиджнянам | тена чарупявачарам чит читтам на грихнатити | катхам ча пунах парасамтатядхиштханенотпаданам | саманантаранируддхан мановиджнянанат паракиян нимиттам удгрихйети вистарах;
parasaṁtatyadhiṣṭhānenotpādanam iti | dhyānasaṁgṛhῑtaṁ pūrvanivāsānusmṛtijñānam | tena cārūpyāvacaraṁ cit cittaṁ na gṛhṇātῑti | kathaṁ ca punaḥ
parasaṁtatyadhiṣṭhānenotpādanam | samanantaraniruddhān manovijñānāt
parakῑyān nimittam udgṛhyeti vistaraḥ; анйешам ити я арупйебхйо на
прачютас тешам свасамтатядхиштханенаивотпаданам
пурванивасанусмритиджнянася сукаратват;
anyeṣam iti ya ārūpyebhyo na pracyutās teṣām svasaṁtatyadhiṣṭhānenaivotpādanaṁ pūrvanivāsānusmṛtijñānasya sukaratvāt.
259
Дисциплината, чрез която аскетът придобива божествено виждане (или
джнянадаршана, jñānadarṡana), е дефинирана в Paṭisambhidāmagga, i.114.
Човек трябва да отглежда алокасання, alokasañña ден и нощ (Dῑgha, iii.223).
Как аскетът произвежда треперене на земята, Dῑgha, ii.108. „Lightness“, i.10d,
12с.
260
Сюан-цанг добавя: „Освен това в Арупите, випашяна, vipaṡyanā е недостатъчна, шаматха, ṡamatha е в излишък: само че петте абхиджни трябва да
бъдат в една сфера, в която випашяна и шаматха са в равновесие. Поради
самия този факт за Анагамя и пр. не може да става въпрос“.
261
Цитирано във Vyākhyā, пълна форма на думата, vii.36.
262
Според Парамартха. Сюан-цанг е по-кратък и тук прави една бележка за
разпространението на силата на абхиджня на различните светци – бележка,
която Васубандху дава по-горе, стр. 1652.
263
Парамартха: абхиджнята за ума на друг е включена в трите смритюпастхани.
264
Парамартха: риддхи, ухо и око са първата [смритюпастхана].
265
Вж. vii.49.
266
Срв. Majjhima, i.22, Saṁyutta, ii.214.
267
Има друго знание, абхиджняпаривараджняна, abhijñāparivārajñāna.
268
Версията на Сюан-цанг за Кариката e: „Другите [абхиджни] са четири
[смритюпастхани]“, а Бхашя: „Другите абхиджни са включени в четирите
смритюпастхани, защото те имат петте скандхи за свой обект.“
269
Вж. vii.25d.
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Цялото придобиване включва два пътя – пътят, който премахва препятствието и пътят на освобождението. Видяхме, че абхиджня ((съвършените
знания)) са „праджня ((мъдрост)) от пътя на освобождението“ (vii.42d).
Според мнението, предствено тук, аскетът зависи от всяка от Дхияните за
всичко необходимо за придобиването на абхиджня на божественото виждане; но самото придобиване е от Първата Дхияна.
271
Това са трите знания от Majjhima, i.22, 246 (придобити в трите стражи на
нощта на Бодхи); вж. viii. 27с; Aṅguttara, vi.211, Dῑgha, iii.220, 275.
272
Срв. iii.25, 31. В някои източници имаме списък с осем виджджи, vijjā,
сред които са шест абхиджни, Childers, 571, Visuddhimagga, 202.
Vyākhyā цитира Сутрата: трипито бхавати тривидя ити; tripiṭo bhavati
trividya iti. Срв. тевиджджа, тевиджджака; tevijja, tevijjaka.
273
Бхагавадвишеша и други обясняват формулировката „за да“, ятхакрамам,
yathākramam, както следва: Човек унищожава грешката, отнасяща се до
миналото, като си спомня предишните съществувания; грешката, отнасяща
се до настоящето – чрез съзнанието за смъртта и прераждането; грешката,
отнасяща се до бъдещето – чрез съзнанието за унищожението на асравите
(защото се казва напарам асмад бхавам праджанами; nāparam asmād bhavaṁ prajānāmi). В действителност редът на времевите периоди е минало,
настояще и бъдеще.
Но Самгхабхадра (в неговата Nyāyānusāra, TD, т. 754а14) обяснява:
Спомнянето на предишни съществувания слага край на грешката, отнасяща
се до миналото; съзнанието за смъртта и прераждането слага край на грешката, отнасяща се до бъдещето, а съзнанието за унищожението на асравите
слага край на грешката, отнасяща се до настоящето. Ето защо тези три абхиджни са видя. Чрез първата човек вижда страданието на Аз-а и другите; чрез
второто – страданието на другите и изпитва самвега, saṁvega, или отвращение; така отвратен, той произвежда третото ((съвършено знание)) и вижда
щастието на Нирвана. Ето защо тези три абхиджня са видя.
Яшомитра показва, че мисълта на Васубандху е разяснена от
Самгхабхадра правилно.
274
Парамартха: „Две имат същото име, възникнали в неговата серия“.
275
Парамартха: „В Шаикша те не се наричат видя, защото серията се придружава от авидя“. Сюан-цанг има само една пада: „В Шаикша има неяснота, не видя“.
В Saṁyutta, ii.58 аскетът в притежание на пречистена дхамма-няна и
анвая-няна, се нарича диттхисампанна, diṭṭhisaṁpanna, и му се приписват
секха няна, sekhа ñāṇa и секха виджджа, sekhā vijjā.
276
Според Параматха.
Според Сюан-цанг: „Има грешка-неяснота в Шаикша. Така, дори ако първите две абхиджни съществуват в него, те не са наречени видя и дори ако за
определено време те надвиват и разрушават неяснотата, те пак са неясни:
следователно не се наричат видя“.
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Имаме патихария, патихарика, патихера и патихера; pāṭihāriya,
pāṭihārika, pāṭihera, pāṭihῑra, Senart Каччхаяна, Kacchāyana, 536; Childers,
361, Kern, Manual 60; Geiger, Pāḷi Grammar, 51.
Патихира, pāṭihῑra = чудо; ямакапатихира, yamakapāṭihῑra в Paṭisambhidāmagga, ii.125.
Milinda 309, чудеса, извършени на гроба на един, постигнал Нирвана,
вследствие на тяхната предишна адхиттхана, addhiṭṭhāna (вж. Коша, vii.51),
посредством адхиттханата на боговете или вярващите.
Парамартха и Сюан-цанг превеждат tao 導; в Mahāvyutpatti, pien-hua 變
化 – да променя, да преобърна, shen-pien 神變 – риддхи-промяна.
278
Dῑgha, i.193, 212, iii.220, Aṅguttara, i.170 (принадлежащ на много Бхикшуси), v.327; Mahāvastu, iii.116; Burnouf, Lotus, 310, Divya, xii, Пратихарясутра, Prāṭihāryasūtra.
Пратихарите са средствата (упая, upāya) за съблазняване (аварджана,
āvarjana), Bodhisattvabhūmi, i.6.
279
Тази фраза я няма при Парамартха. Mahāvyutpatti, 146.7, пратихатачитта, pratihatacitta.
280
Сюан-цанг: „Тези три абхиджни, в тази последователност, са причина
човек да вземе убежище в Буддхадхарма, да вярва в нея и да я отглежда (в
смисъл на адхигама, adhigama)“.
281
Риддхипратихаря, ṛddhiprātihārya е нисша, защото човек може да произведе риддхи чрез заклинания. Васубандху тук записва едно старо мнение,
Dῑgha, i.213 (бел. 283 по-долу). [Но Буда отглежда иддхипатихария, iddhipāṭihariya, Dῑgha, iii.9 и другаде]. Трябва да споменем Чулла, Culla, v.8.2
(историята на Пиндола, Piṇḍola): този, който проявява своите уттаримануссадхамма иддхипатихария пред стопаните, е виновен в дукката,
((dukkaṭa, лошо, неправилно действие)) [или по-добре: „който проявява
своите магически сили“] [Вж. бележките на Рис Дейвидс за периода на
използване на термина дукката, Dialogues, iii.3]; срв. Divya, 275 и Przyluski,
Açoka, 80.
Dῑgha, iii.112 казва, че иддхи, което е „божествено, свободно от асава и от
упадхи“, е безпристрастност (упеккха) и че иддхи от чудеса ((силите, с които
се извършват чудеса)) (еко пи хутва, eko pi hutvā и пр.) е иддхи, което „не е
божествено (на ария, na ariyā), притежаващо асава и упадхи“. Вж. viii.35b.
Aṅguttara противопоставя дхамма-иддхи на амиса-иддхи (i.93); Девадатта, Devadatta е придобил само путхуджджаника иддхи, puthujjanikā iddhi
(Culla, vii.1.5 и коментарът към Dhammapada 17).
Анусасанавидхите, anusāsanavidhā, от Dῑgha, iii.107, нямат нищо общо с
анушасаните, anuṡāsanῑ.
282
Парамартха превежда видястхана; Сюан-цанг използва израза, които
Айтел (Eitel) превежда като „магическо заклинание“ в думите от Атхарва
Веда; Atharva Veda.
Четирите адесанавидхи, ādesanavidhā, Dῑgha, iii.103.
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Вж. Дивя, стр. 636 в края.
Dῑgha, i.213: аттхи кхо бхо гандхари нама виджджа | тая со бхиккху
анекавихитам иддхивидхам паччанубхоти | еко пи хутва ... | имам кхо ахам
иддхипатихарийе адинавам сампассамано иддхипатихарийена ... джигуччхами ...
atthi kho bho gandhārῑ nāma vijjā | tāya so bhikkhu anekavihitam iddhividdhaṁ paccanubhoti | eko pi hutvā … | imaṁ kho aham iddhipāṭihāriye ādῑ-navaṁ
sampassamāno iddhipāṭihāriyena … jigucchāmi …
[Dialogues, i. 278; в Jātaka, iv.498 тази виджджа, vijjā е омагьосване,
правещо човека невидим].
Гандхари-Гандхари, Gāndhārῑ-Gāndhārῑ е видядеви, vidyādevῑ (Хемачандра, Hemacandra).
С помощта на Гандхашрамантра, Gandhаṣramantra, героят на RalstomShiefner, Tibetan Tales, стр. 288 (Kanjur, iv. 171) придобива плодовете на
планината Гандхамадана, Gandhamādana.
284
Сюан-цанг, икдани, ῑkḍaṇi; Парамартха, икданикш, ῑkḍaṇikṣ. По-долу,
vii.56b. Bodhivaryāvatāra, ix.25; Saṁyutta, ii.260, иттхи иккханикш.
аттхи манико (маника) нама виджджа | тшя ... парасаттанам ...
читтам пи адисати четасикам пи адисати ... | ... джигуччхами | катамам
ча кевадха анусасанипатихариям ...
atthi maṇiko (maṇikā) nāma vijjā | tṣya … parasattānam … cittaṁ pi ādisati
cetasikaṁ pi ādisati … | … jigucchāmi | katamaṁ ca kevaddha anusāsanῑpāṭihāriyam …
[Dialogues, i.278, Буддхагхоша отъждествява „скъпоценното заклинание“
с чинтамани виджджа, cintāmaṇῑ vijjā; Рис Дейвидс препраща към Jātaka,
iii.504, Sumaṅgalavilāsinῑ, 265, 267, 271.]
285
Сюан-цанг: „Анушасанипратихаря, anuṡāsanῑprātihārya може да се осъществи само чрез асравакшаябхиджня, āsravakṣayābhijñā, така това е авябхичарин, avyabhicārin“. Според редактора трябва да разбираме: „така това
задължително има резултатите освобождение и щастие“.
286
Вж. по-горе бел. 239.
Десетте вида иддхи, от които последните три ни интересуват тук (адхиттханиддхи, вимуббаниддхи, маномаииддхи; adhiṭṭhāniddhi, vimubbaniddhi,
manomayiddhi ) са дефинирани във Въведението на Compendium, стр. 60
(Paṭisambhidāmagga, ii.205, Atthasālinῑ, 91, Visuddhi, 202, 373, 766). Г-жа Rhys
Davids, Psychology, 199.
За границите на силата иддхи, вж. Kathāvatthu, xxi.4,
Bodhisattvabhūmi, i.5 (Muséon, 1911, стр. 156-164).
287
Парамартха: атра акашагаманам нирмитам; atra ākāṡagamanam nirmitam. Сюан-цанг: „Вишаята, viṡaya е двойна – гамана, gamana и нирмита,
nirmita“.
Saṁyutta, v.282, е интересна.
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„Придвижване ((букв. отместване)) адхимокша“, произлизащо от адхимокша, адхимокшика, ādhimokṣika“.
„Бързо придвижване като ума“. В Divya, 52-53, имаме един разказ за пътуването на Буда и Маудгаляяна, Maudgalyāyana през вселената Маричика,
Marῑcika. Те вървят с помощта на риддхи на Маудгаляяна, като използват
Сумеру, Sumeru за трамплин: пътуването отнема седем дни; но те се връщат
незабавно благодарение на риддхи на Буда; „Как се нарича това риддхи?
Маноджава, manojavā“. Пак там, стр. 636 в края, маноджава видя. Рис
Дейвидс-Стийд споменава маноджава като епитет на коне, Виманаваттху,
Vimānavatthu.
289
Вж. по-горе стр. 1639.
290
Срв. Aṅguttara, ii.80, Divya, 53.
291
Паккхи сакуно; pakkhῑ sakuno. Вж. обясненията във Visuddhi, стр. 396.
292
Притхагджаните притежават тази първа гамана (Сюан-цанг).
293
Патисамбхида, Paṭisambhidā, цитирана във Visuddhi, 401: ... брахмалокам
гантукамо ... дуре пи сантике адхиттхати сантике хоту ти сантике хоти;
… brahmalokaṁ gantukāmo … dūre pi santike adhiṭṭhāti santike hotū ti santike
hoti: Желаейки да отиде до Брахмалока ((светът на Брахма)), той създава
адхиттхана, така че ((Брахмалока)) да е близо или далече: „Нека да е
близо!“ и става близо. [Това е обяснението на Сутрата – кайена васам
ваттети, kāyena vasaṁ vatteti, по-горе бел. към 239b].
294
Четири аятани, не звук: вж. vii.51b.
295
Бахя, bāhya, външен, в смисъл на анупатта, anupātta – несъставляващ
сетивен орган в услуга на ума, Коша, i.34с.
296
Както видяхме в i.30b-d.
297
Срв. дефинициите за трите магически иддхи в Compendium, Introduction,
стр. 61 и Visuddhi, 405.
298
Тоест ум от сферата на Камадхату, посредством който човек създава
рупа от Камадхату и ум от сферата на Първата Дхияна, посредством който
човек създава рупа от Първата Дхияна, vii.51a-b.
299
Парамартха: „Не по-висш“; Бхашя: „Умът, способен да създава фиктивни същества от по-висша сфера не е резултат от ум от по-нисша дхияна“.
Сюан-цанг не превежда тази пада в Кариката, а в Бхашя ((коментара)):
„[Умът, способен да създава фиктивни същества] не зависи от по-нисша
сфера“.
300
Едно фиктивно същество, създадено в Камадхату от ум, способен да създава фиктивни същества от Втората Дхияна, въпреки че е от сферата на
Камадхату, може да се появи в небесата на Втората Дхияна. Едно фиктивно
същество, създадено в небесата на Първата Дхияна от ум, способен да създава фиктивни същества от Първата Дхияна, няма достъп до небесата на
Втората Дхияна.
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Човек придобива дхияните вследствие на разединяване (вайрагя, vairāgya). Ставайки разединен от Камадхату, човек придобива Първата Дхияна.
В същото време той „взема притежание“ на умове, способни да създават
фиктивни същества, които могат да съществуват в тази дхияна.
302
Има ли падане (вюттхана, vyutthāna) от съзерцаването в края на нирманачитта, nirmāṇacitta? Не. 50c-d. То произлиза от чиста дхияна и от себе си;
то се следва от двете. След шуддхака дхияна, ṡuddhaka dhyāna следва една
абхиджня за фиктивно създаване. След тази абхиджня за създаването на
фиктивни същества следва нирманачитта – резултатът от тази абхиджня.
След тази нирманачитта следват неизброими нирмана-читти, които не
възникват от друга читта. Накрая, след последната нирманачитта, следва
една абхиджня за създаване на фиктивни същества. След това следва шуддхака дхияна или нирманачитта. Как така? Ако човекът, който е в самадхифала (самадхифаластхитася = нирманачиттастхитася) не се връща до
муладхияна ((коренната дхияна)), няма да има падане (вюттхана) от самадхифала.
303
Цитирано във Vyākhyā, ii.71b.
304
Тази строфа се коментира във Vyākhyā, i. стр. 27 (Петроград, 1918). Вж.
Divya, 166, много близка до Коша: ям кхалу шравако нирмитам абхинирмимите яди шравако бхашате нирмито‘пи бхашате | шраваке тушнибхуте
нирмито‘пи тушнибхавати | екася бхашаманася сарве бхашанти нирмитах
| екася тушнибхутася сарве тушнибхавантите || бхагаван нирмитам
прашнам приччхати бхагаван вякароти
yaṁ khalu ṡrāvako nirmitam abhinirmimῑte yadi ṡrāvako bhāṣate nirmito’pi
bhāṣate | ṡrāvake tūṣṇῑbhūte nirmito’pi tūṣṇῑbhavati | ekasya bhāṣamāṇasya sarve
bhāṣanti nirmitāḥ | ekasya tūṣṇῑbhūtasya sarve tūṣṇῑbhavanti te || bhagavān nirmitaṁ praṡnaṁ pṛcchati bhagavān vyākaroti
(По-скоро да се чете: бхагавантам нирмитах прашнам приччхати |
бхагаван вякароти | нирмитам бхагаван прашнам приччхати | нирмито
вякароти; bhagavantaṁ nirmitaṁ praṡnaṁ pṛcchati | bhagavān vyākaroti |
nirmitaṁ bhagavān praṡnaṁ pṛcchati | nirmito vyākaroti).
Срв. Dῑgha, ii.212, Madhyamaка, xvii.31-32.
За нирмитите, вж. Каранапраджняпти, Kāraṇaprajñāpti, xi. Mадхямакавритти, Madhyamakavṛtti, стр. 45.
305
а) Много пъти срещаме адхиштхана, адхитиштхати; adhiṣṭhāna, adhitiṣṭhati, в смисъл на „карам нещо да продължава“ (адхиштханики риддхи),
iii.9; бел. 306 по-долу, аюхсамскаран адхитиштхати; āyuḥsaṁskārān
adhitiṣṭhati (стапаяти, stapayati) = адхиштханавашита, adhiṣṭhānavaṡitā;
vii. aдхиштханапрабхава, adhiṣṭhānaprabhāva.
б) Употребява се много пъти като има незначителен или нетехничеки
смисъл, напр. Bodhivaryāvatāra, ii.45: „Проповядващият е адхиштхита
(=атмасаткрита, ātmasātkṛta от пратениците на Яма“); Mahāvastu, iii.376;
Ṡikṣāsamuccaya, 314: „Съществата, които не разбират словото на Бодхи-
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саттвите, се притежават (адхиштхита) от Мара“. Ṡikṣāsamuccaya, 356:
„Всички добри действия се ръководят (адхиштхита) от усърдие“; пак там
285: „Бодхисаттва прави намеренията си ((букв. предразположенията си))
(ашая, āṡaya) добре пазени, пречистени, под контрол (свадхиштхита,
svadhiṣṭhita)“; Saṁyutta, v.278: суггахита свадхиттхита; suggahῑta svadhiṭṭhita; Saṁyutta, iii.10, 135 (адхиттханабхинивеша, adhitthānābhiniveṡa от
замърсяванията в ума).
в) Адхитиштхати, adhitiṣṭhati = „ да се упражнява ((практикува)) някое
действие върху нещо, човек, себе си, с помощта на адхимокша, „с воля,
намерение“, прилагани към това нещо и пр.“.
В Коша този общ смисъл е обособен като „да правя така, че да продължава“; [в речника на Paṭisambhidāmagga, ii.207 това се отнася до чудесата на
размножаването и пр., ii.207; вж. също Atthasālinῑ, прев. стр. 121 и
Compendium]. Но по силата на рупадхиштханабала, rūpādhiṣṭhānabala (Ṡikṣāsamuccaya, 330.11), цветята се самопоставят около главата на Дипамкара,
Dῑpaṁkara (Divya, 251.1); Будите преобръщат ((към будизма)) чрез адхиштхана (=анубхава), Bodhivaryāvatāra, i.5.
г) Burnouf превежда израза byin kyi rlabs като „благословение“. Това е,
казва той, че вследствие на благословията на един Тхера ((Thera, почитаем
старейшина)) човек пътува в Тхупавамса, Thūpavaṁsa; вследствие на благословията на Будите Бодхисаттвите оформят обетите си да станат Буди.
(Вж. двете адхиштхани, втората от които е посвещаване, абхишека, abhiṣeka
от Ланкаватара, Нанджо; Laṅkāvatāra, Nanjo, стр. 100). Осмото бхуми е
адхиштханабхуми (голямо разнообразие от китайски еквиваленти): това
бхуми е наречено така, защото не може да бъде разклатено ((букв. раздрусано)) (паравикопанатват, parāvikopanatvāt).
д) Срв. Гита, Gῑta, iv.6: пракритим свам адхиштхая самбхавами атмамаяя; prakṛtiṁ svaṁ adhiṣṭhāya saṁbhavāmy ātmamāyayā и Lotus, xv.3:
атманам адхиштхахами сарвамш ча саттван ... нирванабхумим чупадаршаями ... на чапи нирвами аху тасми кале; ātmānam adhiṣṭhahāmi sarvāṁṡ ca
sattvān … nirvāṇabhūmiṁ cupadarṡayāmi … na cāpi nirvāmy ahu tasmi kāle.
306
Divya, 61. майтреях ... кашяпася бхикшор авикопитам астхисамгхатам
дакшинена панина грихитва ...; maitreyaḥ … kāṡyapasya bhikṣor avikopitam
asthisamghātaṁ dakṣiṇena pāṇinā gṛhῑtvā … За всички легенди, отнасящи се
до Кашяпа, Kāṡyapa, Przyluski, J.As, 1914, ii.524 и Açoka, 169, 331; Фа-хиен,
Fa-hien (=Фа-ксиен, Fa-hsien), гл. xxxiii.
Коша, iii.9d изследва защо Бодхисаттвата се ражда от утроба, а не като
божествено появяване. Това се прави с цел да може да остави мощите си,
защото телата на божествено появилите се същества изчезват със смъртта.
Това обяснение е дадено от учителите, които отричат адхиштханики риддхи;
ādhiṣṭhānikῑ ṛddhi на Бхагават.
307
Сънища, провокирани от адхиштханата на боговете, Винитадева,
Vinῑtadeva, пълна форма на думата в Няябинду, Nyāyabindu, стр. 47 (тибетски
превод в Biblioteca Indica).
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308

Коментар в Aṅguttara, i.209.
Mанаятана, manāyatana и дхармаятана, dharmāyatana не могат да бъдат
създавани, защото фиктивното същество (нирмита) е пусто откъм ум, както
се вижда от Шастрата: нирмитах ачинтико вактавях | ... нирматуш
читтавашена вартате; nirmitaḥ acintiko vaktavyah | … nirmātuṡ cittavaṡena
vartate (Vyākhyā). Тази Шастра е Каранапраджняптишастра, Kāraṇaprajñāptiṡāstra, анализирана в Cosmologie bouddhique, стр. 340-341.
310
Вж. i.10b. По-горе, стр. 1644, беше казано, че „създаването“ се състои от
външни аятани.
311
Сюан-цанг поставя Карика 54 преди Карика 53c-d.
312
Риддхите, които някои притежават, е защото спадат към определена
категория същества.
Примери за вродено риддхи, Mahāvagga, i.15.2, vi.15.8, Culla, vii.1.4; 2.1.
Четирите иддхи (красота, дълъг живот, липса на болести и добро храносмилане, известност) на царя от Махасудассанасутта, Mahāsudassanasutta,
имат нещо свръхестествено; но когато Аджатасатту, Ajātasattu обещал да
унищожи Ваджджяите, Vajjaya, колкото и големи да били техните иддхи,
колкото и голяма да била тяхната анубхава (Махапариниббана, Mahāparinibbāna), смисълът на тези изрази остава съмнителен. Неговият министър
Вассакара, Vassakara без съмнение е бил добър магьосник.
313
Риддхи, произведени с „магия“, със силата на заклинания или билки.
314
Например риддхите, които някои хора притежават по рождение, като
Мандхатар, Māndhātār, не защото са хора, а вследствие на определени
действия; като по този начин се прави разграничение между вродените
риддхи (вж.по-долу бел. 328).
315
Тези хора притежават очи и уши, „възникнали от карма“.
316
Сюан-цанг: Какво обозначават изразите „божествено виждане“ и „божествено чуване“? Ако те се отнасят до праджня – съзнание – изразът „око“,
ухо“ е неподходящ. Ако се отнасят до материалните органи (рупиндрия,
rūpῑndriya), кои са органите Абхиджня? Кариката казва: „Божественото
виждане и божественото чуване са от чиста рупа ...“
317
„Чиста рупа“ е рупапрасада, rūpaprasāda, Коша, i.9с; органите са бхаутика, bhautika „производна материя“.
Срв. Kathāvatthu, iii.7-8.
318
Обратно на божественото виждане, което у боговете е вродено.
Божественото виждане на боговете е замърсено от единадесет апакшали,
apakṣāla, iii.14а.; вж. vii.55d.
319
Според Сюан-цанг: „Божественото виждане вижда без пропуск“. То
вижда във всички посоки, напред, назад (приштхатас, pṛṣṭhatas), настрани
(паршватас, pārṡvatas), през деня, през нощта, на светло, на тъмно.
309
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Във версията на Сюан-цанг Карика 55a-b е поставена след Карика 43. А
Бхашя ((коментарът)) е променен: „По отношение на дейността на Петте
Абхиджни, разширени или стеснени, във вселените (локадхату, lokadhātu),
които са тяхно владение, всички Арии не са подобни ((не си приличат)).
Шраваките, Пратиекабудите и Будите, когато не проявяват изключително
внимание, произвеждат майсторското действие по придвижване (гамана) и
по създаване (нирмана) – първото в вселената махасахасра, mahāsāhasra,
второто – във вселената двисахасра, dvisāhasra и третото – във вселената
трисахасра, trisāhasra. Когато проявават изключително внимание – във вселената двисахасра, във вселената трисахасра и в безброй вселени“.
321
Цитирано в един коментар към Намасамгити, Nāmasaṁgῑti (пълна форма
на думата, vi.18, асангадрик, asaṅgadṛk).
322
За вселената от хиляда космоса, вж. iii.73.
323
Боговете от Камадхату и Анагамините в Рупадхату притежават, поради
самия факт на тяхното раждане, тези четири сили. Тези сили отсъстват от
Арупядхату.
324
Това е обяснено в iii.14а; по-горе бел. 318.
325
Учението на икшаниките, ((ῑkṣaṇika, предсказващ бъдещето)) (Ману,
Manu, ix. 258 и пр.). По-горе бел. 284.
326
Atthasālinῑ, 91.
327
Петте сили (риддхядика, ṛddhyādika) за хората са или вайрагялабхика,
vairāgyalābhika (= абхиджняфала) или таркавидяушадхакармакрита,
tarkavidyauṣdhakarmakṛta, не упапаттилабхика, upapattilābhika.
328
Упапаттилабхикам хи нама яд упапаттикала ева сарвешам нисаргато
лабхяте | на ту ят кася чид евопапаттикалад урдхвам | ятха пакшинам
акашагаманам;
upapattilābhikaṁ hi nāma yad upapattikāla eva sarveṣāṁ nisargato labhyate |
na tu yat kasya cid evopapattikālād ūrdhvam | yathā pakṣῑṇām ākāṡagamanam.
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Ом. Поклон пред Буда.
oṃ namo buddhāya
Изучихме качествата (гуна, guṇa) на знанията (пранидхиджняна, абхиджня; pranidhijñāna, abhijñā и др.). Нека сега проучим природата на Дхияните ((Dhyāna, вглъбяване, медитация)) и пр. Първо ще кажем за техните основи (ашрая, aṡraya),
тоест умствените състояния, в които тези качества се произвеждат.
1а. Дхияните са двойни; (Дхияните са четири на брой;
Дхияните като съществуване бяха дефинирани.
Съсредоточаванията са прилагане на чистите умове върху един обект; с техните съпътстващи, те са
петте скандхи.)1
dvidhā dhyānāni
(Първо ще изследваме Дхияните, тъй като те са – с изключение на Арупите, Ārūpya или „не-материалните съсредоточа-
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вания“ – основата на всички качества, общи или специфични,
чисти или нечисти.)
Всяка от тези Дхияни е два вида: самапатти, samāpatti –
вглъбяване или съсредоточаване ((букв. концентрация)) и упапатти, upapatti или съществуване.2
1b. Дхияните са четири на брой.
catvāri
Има четири Дхияни – от Първа до Четвърта.
1с. Дхияните като съществуване вече бяха дефирани.
proktās tad upapattayaḥ |
Дхияните като съществуване бяха дефирани в Трета глава
на тази книга. Как бяха дефинирани? Там се казваше: „Първите
Три са тройни, а Четвъртата е осморна“.3
1d. Съсредоточаването е прилагането на чистия ум
върху един обект.
samāpattiḥ śubhaikāgyraṃ
Най-общо Дхияната като вглъбяване се дефинира като прилагане на чистия ум върху един обект,4 защото Дхияните имат
самадхи или съсредоточаването за своя природа.
1е. Със своите съпровождащи, те са петте скандхи.
pañcaskandhāstu sānugam
Ако самадхито се разглежда с неговите съпровождащи,
Дхияната като вглъбяване има петте скандхи за своя природа.5
***
Какво означава „прилагане върху един обект“?

1718

Глава VIII

Вглъбявания

Фактът, че умовете имат един обект. 6 [Саутрантиките,
Sautrāntika възразяват:] Ако това е така, тогава каквото се обозначава с думата самадхи, са самите умове, които имат един
обект. Нямаме основание да приемаме съществуването на едно
отделно нещо, на определена умствена дхарма като самадхи.7
[Вайбхашиките отговарят:] Каквото се нарича самадхи, е
определена дхарма, чрез която умовете се съсредоточават, прилагат се върху един обект. Съсредоточените умове не са самадхи.8
Тук има много трудности:
1. Тъй като умовете са мигновени, всеки от тях има един
обект. Каква тогава е ролята на самадхи?
2. Самадхи е това, което причинява вторият ум да не бъде
разсеян или да се обръща встрани от обекта на първия ум. Но
ако това е така, тогава самадхи не изпълнява никакво действие
по отношение на първия ум, който вие считате за свързан със
самадхи.
3. Защо да си представяме самадхи като нещо само по себе
си? Защо не допуснем, че умовете се прилагат върху един обект
вследствие на причините, които вие приписвате на самадхи?
4. Накрая, вие сте дефинирали самадхи като една универсална дхарма (махабхумика, mahābhūmika, ii.24): от което следва, че всички умове трябва да притежават характеристиката да
бъдат съсредоточени.
[Вайбхашиките отговарят на последното възражение:] Не,
поради слабостта на самадхи.9
Саутрантиките казват, че умовете, които имат един и същ
обект, съставляват самадхи: самадхи не съществува отделно.
Защото в Сутрата е казано, че Четирите Дхияни са адхичитта
шикша, adhicitta ṡikṣa – по-високо умствено обучение ((букв.
научаване на ума)); други казват, че Четирите Дхияни са първичният елемент при пречистването на ума (читтапаришуддхипрадхана, cittapariṡuddhipradhāna).10
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Како означава думата дхияна?
11

Вследствие на дхияна аскетът е „съсредоточен“ (( концентриран)) и способен на упанидхяна, upanidhyāna. 12 Упанидхяи,
upanidhyai означава „наистина да знам“, тъй като в Сутрата е
казано: „Този, който е съсредоточен, наистина знае“.13 (Коренът
дхяи, dhyai, се употребява в смисъл на упани-дхяна.)
В Школата [на Сарвастивадините] цялата дхияна е праджня ((prajñā, мъдрост)) [докато в някои други школи дхияна е
чинта, cinta или размишление].14
***
Ако Дхияните са вглъбявания или самадхи, тогава всички
вглъбявания – добри, лоши, неутрални – са Дхияни?
Не. Само вглъбяванията, изпълнени с определени превъзходства, се наричат Дхияни – както е прието да наричаме слънцето „източник на светлина“ (бхаскара, bhāskara) (а не светулката).
Какво са превъзходствата?
Самадхи в действителност е превъзходно: то е вглъбяване,
изпълнено с „части“ (ангасамаюкта, aṅgasamāyukta, viii.10),
което върви с помощта на „хомота“ спокойствие (шаматха,
ṡamatha) и прозрение (випашяна, vipaṡyana) [тоест, в което
спокойствието и прозрението са в равновесие], 15 което в
Сутрата е наречено „щастието в този свят“ (дриштадхармасукхавихара, dṛṣṭadharmasukhavihāra, viii.27) и „лесният път“
(сукхапратипад, sukhapratipad – маршрутът на щастието, vi.66)
– пътят, по който човек знае по-добре и по-лесно. Така то е
превъзходните вглъбявания, наречени дхияна.
Но ако дхияна е едно вглъбяване, изпълнено с части, как
може замърсеното вглъбяване да се нарича дхияна?
Защото то е лоша упанидхяна.
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Само че това влече грешни заключения. [В действителност
човек отглежда лоша упанидхияна с ум, контролиран от сетивно
желание, а такова състояние не може да бъде дхияна.]
Не. Ние даваме името дхияна на замърсеното състояние,
което прилича на истинската дхияна, както обикновено даваме
името „зърно“ на нещо, приличащо на зърно, а не „гнило зърно“
или мехурче и пр., въпреки че няма да поникне. [По същия
начин се говори за параджика Бхикшу ((pārājika Bhikṣu, монах,
който трябва да бъде изгонен)), iv.39c-d.] И Благословения
говори за лоша дхияна.16
***
Какви са характеристиките на Първа до Четвърта Дхияна?
2а. Първата е изпълнена с вичара, прити и сукха
(части, които следващите [Дхияни] последователно
изоставят).17
vicāraprītisukhavat
Първата Дхияна е добро съсредоточаване ((букв. добра концентрация)), изпълнено с вичара, прити и сукха [тоест, свързано с вичара, изпълнена или свързана с прити и сукха] ((vicāra
– фин ум, prῑti – радост, sukha – щастие)). Това безусловно казва
„изпълнено с витарка“ ((vitarka, груб ум)), защото витарка задължително придружава вичара, както димът придружава огъня. Няма случай вичара да е свързана с прити и сукха без в същото време да е свързана с витарка.18
2b. Частите, които следващите (Дхияни) последователно изоставят.
pūrvapūrvāṅgavarjitam |
Втората, Третата и Четвъртата Дхияна се характеризират с
последователното изоставяне на всяка от тези три части. Премахвайки ((елиминирайки)) вичара, Втората Дхияна е изпълнена
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само с прити и сукха. Елиминирайки прити, Третата Дхияна е
изпълнена само със сукха, а елиминирайки сукха, тези три части
отсъстват от Четвъртата Дхияна.
***
Описахме Дхияните. Какво са Арупите?
2с. Така и Арупите (които са изградени от четири скандхи).19
tathārūpyāḥ
а) Арупите, тоест вглъбяванията и преражданията в Арупядхату ((Ārūpyadhātu, Сферата без материя, позната още като
„Безформена Сфера“)) по брой и природа са като Дхияните.
Има четири Арупи и всяка Арупя е двойна – съществуване и
съсредоточаване. [Тези съществувания бяха дефинирани в
Трета глава, iii.3]. Съсредоточаванията в Арупя по природа и
изобщо, са приложения на чисти умове върху един обект.
Поради това двойно подобие строфата казва: „Така и Арупите“ (са като Дхияните).
2d. Te са изградени от четири скандхи.
catuskandhāḥ
б) Дхияните се придружават от пет скандхи, а Арупите се
придружават от само четири скандхи, защото рупа, rūpa или
физическата материя не ги придружава.
2е. Тя възниква вследствие на отделяне от по-нисшите
сфери.20
adhobhūmivivekajāḥ
Всички Арупи са съсредоточаване ((концентрация)), но има
четири Арупи, защото съсредоточаването, което съставлява всяка Арупя, произлиза вследствие на отделяне от по-нисша сфера.
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Акашанантяятана, Ākāṡānantyayatana е вглъбването, което
произлиза от отделяне от Четвъртата Дхияна и така до Наивасамджнянасамджняятана, Naivasaṁjñānāsaṁjñāyatana (или
Бхавагра), която произлиза от отделяне от Акимчаняятана,
Ākiṁcanyāyatana.
Какво е отделяне?
((Това са)) Пътищата (Анантарямарга, Ānantaryamārga и
Вимуктимарга, Vimuktimārga), с помощта на които аскетът се
освобождава от нисшите сфери, защото тези пътища го отвръщат от тях.
3а-b. Те са наречени вибхутарупасамджня заедно с три
самантаки.21
vibhūtarūpasaṃjñākhyāḥ saha sāmantakaistribhiḥ |
[Основните, коренните или маула, maula Арупи с подготвителните нива, наричани „прагове“– самантаки, sāmantaka –
пред трите висши Арупи, са дефинирани като места за обитаване на „тези, победили идеята за физическа материя“. ]
Първата самантака – прагът пред Акашанантяятана – не
се нарича самантака, защото има Четвъртата Дхияна за свой
обект и следователно идеята за физическата материя не е напълно преодоляна от нея.
Арупите са наречени така, защото в тях няма рупа или физическа материя: те са изградени от четири скандхи, както споменахме по-горе.
[Сюан-цанг: 3с. Няма рупа в Арупядхату.]
nārupye rūpasadbhāvaḥ
Това трябва да се докаже, казват някои Школи, защото ние
твърдим, че в Арупите има някаква физическа материя, рупа.
Но тогава защо арупите са наречени арупи – отсъствие на
физическа материя?
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Те са наречени така, защото тяхната рупа е намалена, така
както за малко червено (ишатпингала, ῑṡatpiṅgala) се казва
„червеникаво“ (апингала, āpiṅgala – липса на червено) (i.17).
Така да е. Но какъв вид физическа материя има в Арупядхату?
i. Ако кажете, че тази физическа материя нито е тяло, нито
глас, а само физическа материя, която съставлява телесната и
гласова дисциплина ((спазвана от монасите)) (каяваксамвараматра, kāyavāksaṁvaramātra – рупата, която формира част от
дхармаятана, dharmāyatana), как тогава тази дисциплина може
да съществува в отсъствието на тяло и глас? И как може една
рупа, извлечена от първичните елементи (бхаутика, bhautika), а
именно дисциплината, да съществува в отсъствието на същите
тези първични елементи (махабхута, mahābhūta)? Ако
отговорите, че телесната и речева дисциплина съществуват в
Арупядхату без съдействието на първичната физическа материя, така както чистата дисциплина съществува без първични
елементи, имащи същата природа като тях, т.е. чисти, тогава
този отговор не е издържан, защото чистата дисциплина има
нечисти първични елементи за своя основа, елементи от сферата, в която един Ария (iv.6) е роден.
Това доказателство за отсъствие на физическа материя не е
издържано не само за съществуването в Арупядхату, но и за
вглъбяването в Арупядхату, 22 [в които самвара, saṁvara или
дисциплината, която е рупа, също отсъства].
ii. Ако приписвате материални органи (рупиндрия, rūpῑndrira) на съществата в Арупядхату, как може да казвате, че физическата материя в Арупядхату е фина?
Защото нейните размери са много малки; следователно съществата са с „намалена“ рупа (ишадрупа, ῑṣadrūpa), така че съществата са „без физическа материя“.
Но ако се обосновавате по този начин, тогава миниатюрните и невидими водни животинки [за които говори Виная,
Vinaya], също ще са „без рупа“.
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Ще кажете ли, че физическата материя от Арупядхату е
прозрачна (аччха, accha)? Само че междинните същества и съществата в Рупадхату също притежават прозрачна физическа
материя.23
Ще кажете ли, че физическата материя от Арупядхату е попрозрачна и затова заслужава да се нарече „отсъствие на
физическа материя“? Но тогава вие ще трябва да наречете само
най-висшето ниво от Арупядхату „отсъствие на физическа
материя“, защото телата ще са толкова повече прозрачни, колкото по-изящно е вглъбяването в нивото, на което принадлежат.24
Освен това физическата материя от Рупадхату (или от
Дхияните) не може да бъде възприемана от едно око от понисша сфера, тъй като то също е твърде прозрачно. Как то се
различава от физическата материя, която приписвате на Арупядхату?
Накрая, неоправдано е да се твърди, че името на първите
две Дхату, Dhātu (тоест Камадхату, Kāmadhātu и Рупадхату,
Rūpadhātu) съответства на техните обекти (анвартхасамджня,
anvarthasaṁjñā),25 а при Арупядхату не е така.
iii. Твърди се, че в Арупядхату съществува физическа
материя. Има четири аргумента в полза на това твърдение:
1. Казано е, че животът и топлината са взаимосвързани (самсришта, saṁsṛṣṭa).26
2. Казано е, че наман, nāman (т.е. четирите нематериални
скандхи) и физическата материя се поддържат един друг, като
два букета рози.27
3. Казано е, че намарупа, nāmarūpa (и материалните, и нематериалните скандхи) са причинени от съзнанието (виджняна,
vijñāna).28
4. Казано е, че съзнанието не идва и не си отива ((не възниква и не умира)) независимо от физическата материя, усещанията, идеите или самскарите ((saṁskāra, обусловеност)).29
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Тези текстове не са показателни, защото са повод да бъдат
интерпретирани:
1. Сутрата казва, че животът (аюс, āyus) е свързан с топлина, която е физическа материя. Но дали това се отнася до
всички видове живот или само до живота в Камадхату?30
2. Сутрата казва, че наман и рупа (нематериалните и материалните скандхи) се поддържат една друга. Но дали това се
отнася за всички Дхату или само за Камадхату и Рупадхату?
3. Сутрата казва „виджнянапратяям намарупам, vijñānapratyayaṁ nāmarūpam“ (нематериалните и материалните скандхи се обуславят от съзнанието).31 Но дали този текст учи, че
цялото съзнание – съзнанието, за което причина са самскарите
от Камадхату или Рупадхату или съзнанието, за което причина
са самскарите от Арупядхату (тоест, съзнанието, появило се
вследствие на действия, възмездието за които е съществуване в
Камадхату ...) – е причина за материалните и нематериалните
скандхи? По-скоро той учи, че всички материални и нематериални скандхи имат съзнанието за своя причина.32
4. Сутрата отрича, че съзнанието идва и си отива ((възниква и умира)) независимо от четирите „места, които съзнанието обитава“ (виджнянастхити, vijñānasthiti, iii.7), тоест, независимо от рупа, ведана, самджня и самскарите. Но трябва ли
да се разбира, че тази Сутра казва „независимо от всички тези
обитания, взети заедно“?
Ще кажем, че Сутрата се изразява общо: не трябва да я
тълкуваме и нямаме право да мислим, че тя се отнася до Камадхату и пр.
Отговорът не е издържан, защото ако се придържаме към
буквата на Сутрата, ще стигнем до абсурдни заключения:
1. Животът задължително ще придружава цялата топлина,
дори тя да е външна топлина.
2. Външната физическа материя ще се подкрепя от нематериалните скандхи.
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3. Външната физическа материя ще е причинена от съзнанието.
4. Ще има материална храна ((букв. храна, приемана през
устата)) в Рупадхату и Арупядхату, защото Сутрата казва найобщо, че има четири вида храни (iii.40), по същия начин, по
който казва съвсем общо, че има четири „обитания на съзнаието“: от което вие заключавате, че в Арупядхату съществува
„обитание от физическа материя“.
Не, защото Сутрата, докато се изразява най-общо за четирите вида храна, посочва изключения от правилото: тя говори за
същество, „което надминава боговете, които се хранят с материална храна“; 33 и говори за същества „които се хранят с радост“.34
Много добре, но Сутрата не казва ли също, при това категорично, че няма физическа материя в Арупядхату? Тя казва:
1) „Човек отпътува от рупите чрез Арупите“;
2) „Тези състояния на спокойно освобождение отвъд рупите, а именно Арупите ...“35
3) Има съществувания без физическа материя, абсолютно
преминаващи отвъд идеите за физическа материя“.36
Само че, ако физическата материя съществуваше в съществуванията или във вглъбяванията от Арупядхату, то съществата,
които са от Арупядхату, щяха да имат идеи за тяхна собствена
физическа материя. И Сутрата нямаше да казва, че един аскет
придобива тези съществувания и вглъбявания като преминава
отвъд всички идеи за физическа материя.
Нашият опонент отговаря, че Сутрата, в тези отделни пасажи, има намерението да говори не за физическата материя
изобщо, а за грубата физическа материя от по-нисша сфера.
Ние отговаряме, че при тази хипотеза
1) човек трябва да разбира в същия смисъл и текста, отнасящ се до материалната храна, която ще съществува, макар и
едва доловимо, в Рупадхату и Арупядхату;
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2) човек трябва да каже, че един аскет напуска рупите посредством Дхияните и че Дхияните принадлежат на Арупядхату,
защото Дхияните са отвъд грубите рупи от по-нисша сфера, а
именно Камадхату;
3) човек трябва да каже, че посредством Арупите аскетът
напуска усещането (ведана, vedanā) и пр., защото Арупите са
отвъд усещанията от по-нисшите сфери и трябва и тях да нарича „без усещания“ и пр. Само че Сутрата не се изразява по
този начин. Тогава приемаме, че Арупите са отвъд всяка и всякаква физическа материя.
[Възражение.] Как може Арупите да са „напускане“ на
рупите? Благословения в действителност отрича, че съществуването (бхава, bhava) може да бъде напускане на съществуването: „Аз казвам, че човек не може да напусне бхава посредством бхава“.37 Благословения се изразява по този начин с основание, защото човек не може да напусне някое съществуване
(или начин на съществуване, бхава) с помощта на същото това
съществуване, нито може да напусне всички съществувания,
нито категорично да напусне което и да е съществуване с помощта на което и да е съществуване.
Накрая Благословения казва, че има рупа, ведана, самджня,
самскари и виджняна в Дхияните и че има ведана ... и виджняна в Арупите. Ако наистина имаше рупа в Арупите, защо
Благословения не казва, че в тях има рупа, както казва за
Дхияните?
Следователно
3с. Няма рупа в Арупите.
nārupye rūpasadbhāvaḥ
[От посочените по-горе два аргумента следва, че в Арупядхату няма физическа материя. Учителите, които утвърждават
съществуването на физичека материя, утвърждават теза, която е
грешна и противоречи на разума.]
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Ако това е така, то когато едно същество придобие съществуване в Арупядхату, неговата серия от физическа материя е
отсечена за много на брой космически епохи (iii.81). Когато
накрая това същество се прероди в по-нисша сфера, откъде идва
неговата физическа материя?38
3d. Физическата материя възниква от ума (читта).
rūpotpattistu cittataḥ
В миналото е била произведена причина – определено действие и пр., – което ще узрее във физическа материя. Една следа
(васана, vāsanā) от тази причина остава в ума. Резултатът от нея
((букв. нейната ефективност)) узрява сега;39 физическата материя, която възниква сега, възниква от ума.
Но как може един ум в Арупядхату да съществува без да
бъде подкрепян от физическа материя, рупа?
Защо не може да съществува без физическа материя?
Защото никога тук долу не се случва ум да съществува без
тяло.
Само че по силата на същата тази логика, трябва да отречете, че същества в Рупадхату живеят с материална храна. Нещо
повече, вече обяснихме40 как ум в Арупядхату има никая, nikāya
(вид) и дживита, jῑvita (живот) за своя опора.
***
Дали Арупите получават различни имена – Акашанантяаятана и пр. – поради факта, че имат пространството (акаша,
ākāṡa) и пр. за свои обекти?
Не. Първите три
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4а-с. Акашанантя, Виджнянанантя и Акимчаня са
наречени на техните подготвителни упражнения.
ākāśānantyavijñānānantyākiñcanyasaṃjñakāḥ
|
tathāprayogāt
Трите по-нисши Арупи получават своите имена поради факта, че по време на техните подготвителни упражнения, човек
размишлява върху пространството и пр.41
4c-d. Поради неговата слабост (следващото) вглъбяване е наречено Нито-Идеи-Нито-Липса-на-Идеи
(насамджнянапясамджняках).42
māndyāt tu nasaṃjñānāpy_asaṃjñakaḥ
Четвъртата Арупя получава своето име поради факта, че
самджня – идеите – са много слаби в нея. Идеите в нея не са
активни, но пък не е и съвсем без идеи.
Без съмнение, човек се подготвя за тази Арупя като размишлява: „Идеите 43 са болест! Идеите са язва! Идеите са стрела!
Отсъствието на идеи (асамджника, āsaṁjñika, срв. ii.41b) е
глупост (саммоха, saṁmoha)!44 Това е спокойствие, това е превъзходно – Способността за Нито-Идеи-Нито-Отсъствие на
Идеи“! Но не поради това подготвително упражнение Четвъртата Арупя получава своето име.
А защо Четвъртата Арупя се счита от аскета, намиращ се в
подготвителните вглъбявания, за Нито-Идеи-Нито-Отсъствие
на Идеи?45
Поради пренебрежително малкото идеи в нея. Това е обяснението на нейното име.
***
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5а. Така има осем неща, които са основни вглъбявания.
iti maulaṃ samāpattidravyamaṣṭavidhaṃ
Четирите Дхияни и Четирите Арупя са осемте основни
((коренни)) вглъбявания.46
5b. (Първите) седем са тройни.
tridhā | sapta
Първите седем от тези осем са тройни.
5с. Наслада, чисти и свободни от замърсявания.
āsvādanāsaṃprayuktāni śuddhakānyanāsravāṇi ca |
Те са свързани с наслада, те са чисти и свободни от замърсявания.
5d. Осмото е двойно.
aṣṭamaṃ dvidhā
Бхавагра се свързва с наслада и е чиста, но не е свободна от
замърсявания.
6а. Вглъбяването в насладата е свързано с жажда; (чистото вглъбяване е от земния порядък на доброто,
то е обектът на наслада на първото. Вглъбяването,
свободно от замърсявания, е свръхземно.)47
āsvādanāsaṃprayuktaṃ satṛṣṇaṃ
Защото самата наслада е жажда (= желание).
6b. Чистото вглъбяване е от земния порядък на доброто.48
laukikaṃ śubham | śuddhakaṃ
Земното добро също се нарича „добро“, защото възниква
във връзка с чистите дхарми, като не-желание и пр. (iv.9a).
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6с. То е обектът на насладата.
tat tad āsvādyaṃ
Чистото вглъбяване е обектът, на който се наслаждава
вглъбяването в насладата. Веднага след като чистото вглъбяване изчезне, възниква вглъбяване в наслада, което се наслаждава на него. (Тогава аскетът е напуснал чистото вглъбяване, на
което се е наслаждавал, но той остава съсредоточен поради
силата на факта на вглъбяването в насладата, на което се
наслаждава).49
6d. Вглъбяването, свободно от замърсявания, е свръхземно.
lokottaram anāsravam ||
Вглъбяването, свободно от замърсявания, е свръхземно. (То
не може да бъде причина или обект на желание; следователно
на него не се наслаждава).
***
Дхияните са изпълнени с „части“ или неща, но не и Арупите (защото в тях спокойствието и прозрението са поравно, подолу бел. 77).
Колко части50 има във всяка Дхияна?
7-8. Има пет части в Първата: [витарка, вичара, радост
[прити], щастие [сукха] и самадхи]; четири във
Втората: вяра и радост и пр.; пет в Третата:
безпристрастност, пълна съсредоточеност, бдителност (сампраджняна), щастие и самадхи; и четири
в последната: пълна съсредоточеност, безпристрастност, усещане за нито страдание, нито щастие
[адухкхасукха] и самадхи].51
pañcādye
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Има пет части или неща в Първата Дхияна.52
7b. Витарка, вичара, радост, щастие и самадхи.
tarkacārau ca prītisaukhyasamādhayaḥ |
Учението на Школата е, че самадхи или съсредоточаването
((концентрацията)) е едновременно и Дхияна, и част от тази
Дхияна, докато другите части са само части от Дхияна, не самата Дхияна.
Но по наше мнение Дхияната от пет части, както и армия
от четири части, не съществува отделно от своите части.53
7с. Четири във Втората: вяра и радост и пр.
prītyādayaḥ prasādaś ca dvitīye ’ṅgacatuṣṭayam
Втората Дхияна има четири части: радост, щастие, съсредоточеност на ума върху един единствен обект (читаикаграта, cittaikāgratā) и вътрешна чистота от вяра (адхятмасампрасада, adhyātmasaṁprasāda).
8а. Пет в Третата: безпристрастност, пълна съсредоточеност, бдителност, щастие и стабилност (=самадхи).
tṛtīye pañca tūpekṣā smṛtiḥ prajñā sukhaṃ sthitiḥ |
Третата Дхияна притежава пет части:
1) безпристрастност (не веданопекша, vedanopekṣa, усещането на безпристрастност, а самскаропекша, saṁskāropekṣa) ((в
английския превод е дадена думата уравновесеност, баланс на
ума, но на санскрит и в двата случая е използвана упекша –
безпристрастност)), радост, която е свободна от движение към
какъвто и да било обект (анабхогалакшана, anābhogalakṣaṇa);54
2) пълна съсредоточеност (тоест не се губи от поглед темата
или предмета [нимитта, nimitta] на този безпристрастен ум,
упекшанимиттасампрамоша, upekṣanimittāsaṁpramoṣa);55
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3) сампраджнянам, saṁprajñānam (съзнание или бдителност, отнасяща се до тази пълна съсредоточеност);
4) щастие;
5) самадхи: стхити, sthiti или стабилност ((непоклатимост))
е синоним на самадхи, както казва Сутрата: „Кое е правилно
самадхи? То е стабилност на ума“.
8b. И четири в последната; пълна съсредоточеност,
безпристрастност, усещането на нито страдание,
нито щастие и самадхи.
catvāry ante ’sukhāduḥkhopekṣāsmṛtisamādhayaḥ
Четвъртата Дхияна има четири части:
1) усещане за безпристрастност (букв. нито усещане на
страдание, нито усещане на щастие);
2) чиста безпристрастност (упекшапаришуддхи, upekṣapariṡuddhi);
3) чиста пълна съсредоточеност;
4) самадхи.
Тези са осемнадесетте части на Дхияните: Първата и Третата Дхияна имат по пет части всяка, а Втората и Четвъртата
Дхияна имат по четири части всяка. Що се отнася до техните
имена, има осемнадесет части. (Но колко от тези осемнадесет са
различни неща?)
9а. Разглеждани като неща, имат единадесет части.56
dravyato daśa caikaṃ ca
Разглеждани като неща или субстанции (дравя, dravya), те
имат единадесет части.
Има пет в Първата Дхияна плюс (1) вътрешна чистота или
вяра във Втората Дхияна; (3-5) безпристрастност, пълна съсредоточеност, бдителност и щастие в Третата Дхияна и (6) усещане на нито страдание, нито щастие в Четвъртата Дхияна.
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Така има някои части от Първата Дхияна, които не са части
на Втората Дхияна. Има четири алтернативи:
1) части от Първата Дхияна, които не са части от Втората
Дхияна, а именно витарка и вичара;
2) част от Втората Дхияна, която не е част от Първата
Дхияна, а именно вярата;
3) части, общи за Първата и Втората Дхияна, а именно радост, щастие и съсредоточаване на ума върху един обект
(читтаикаграта);
4) части, които не принадлежат нито на Първата, нито на
Втората Дхияна, а именно всички останали части.
Съответствието на частите при другите Дхияни се установява въз основа на същите принципи.
***
Защо казвате, че щастието от Третата Дхияна представлява
нещо отделно?
Защото щастието от Третата Дхияна е благоприятно усещане (сукха ведана, sukhā vedanā), докато
9b. В първите две Дхияни щастието (сукха) обозначава
добруване (прасрабдхи).57
prasrabdhisukhamādyayoḥ |
В Първата и Втората Дхияна прасрабдхи, prasrabdhi (= карманята, karmaṇyatā = „дарба“ или „добруване“) е нарeчено
щастие: тук имаме прасрабдхисукха, prasrabdhisukha – щастие,
което се състои от прасрабдхи. В Третата Дхияна има само
усещане за щастие (сукха ведана).58
В действителност в първите две Дхияни не може да я има
способността за ((изпитване на)) щастие (сукхендрия, sukhendriya).
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Основание за това ((твърдение)) е:
1) щастието, приписвано на тези Дхияни не може да бъде телесно щастие59 поради факта ((букв. в светлината на факта)), че
петте сетивни съзнания отсъстват у човек, който е влязъл в
съзерцание;60
2) щастието, приписвано на тези Дхияни не може да бъде
умствено щастие, защото тези Дхияни притежават радост. Само
че радостта е „удовлетворение“ (сауманася, saumanasya) и е
недопустимо за радостта и щастието, дори щастие от усещане,
да съществуват заедно; те не могат дори да се следват едно
друго, защото Първата Дхияна притежава пет части, а Втората
само четири.
[Теза на Дарштантиките, Dārṣṭāntika:]
i. В първите три Дхияни няма умствено усещане за щастие,
а само телесно усещане за щастие, което в тези Дхияни съставлява частта, наречена „щастие“ (и то се задейства в хода на
вглъбяването).61
Възражение: При тази хипотеза ще трябва да обясните защо
Сутрата казва: „Какво е способност за ((изпитване на)) щастие
(сукхендрия)? Телесното и умствено усещане за щастие, произведено вследствие на благоприятен контакт, е каквото се нарича
способност за щастие“.
Този довод не е приемлив, отговарят Дарштантиките, тъй
като е била добавена думата „умствен“ (чаитасика, caitasika).
Във всички школи текстът просто казва „телесно щастие“.
По-нататък, продължават те, по отношение на частта от
Третата Дхияна, наречена щастие, със собствени думи Сутрата
казва, че в тази Дхияна аскетът „изпитва щастие посредством
тялото си“ (сукхам ... кайена самправедаяте, sukham … kāyena
saṁpravedayate).62 Ще каже ли някой, че думата „посредством
тялото“ (кайена) обозначава „посредством тялото на ума“
(манахкайена = манахсамудайена; manaḥkāyena = manaḥsamudāyena – посредством натрупване, което е ума) и че трябва да се
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преведе „аскетът изпитва щастие посредством този комплекс,
който е манас“?63
ii. [Обяснението на Вайбхашиките, Vaibhāṣika,] че частта
щастие от първите две Дхияни е добруване (прасрабдхи, карманята) е несъстоятелно, защото добруването в Четвъртата Дхияна определено е по-голямо от добруването от първите две Дхияни, а Сутрата не приписва част щастие на Четвъртата
Дхияна.64
[Ако Вайбхашиките отговорят:] „Добруването в първите
две Дхияни се нарича щастие, защото е предразположено към
усещането на щастие, а добруването от Четвъртата Дхияна няма
този характер“, [тогава Дарштантиките ще отговорят:]
„Добруването от Третата Дхияна, като това от първите две, е
предразположено към усещането на щастие; защо Вайбхашиките не приписват прасрабдхисукха – щастие, което се
състои от добруване – на Третата Дхияна, а щастие, което се
състои в едно благоприятно умствено усещане (веданасукха)“?
[Ако Вайбхашиките отговорят:] „В Третата Дхияна на
добруването, чиито характер е карманята или „дарбата“, се
противопоставя безпристрастността, чийто характер е акарманята, akarmaṇyatā“ [Дарштантиките ще отрекат истината на
това твърдение:] за тях добруването се натрупва с безпристрастност, тъй като то е резултат от факта, че добруването
в Третата Дхияна е по-голямо от добруването в първите две
Дхияни.
Накрая Сутрата казва: 65 „Когато Благородният Шравака,
осъществил радостта, родена от отделянето, пребивава във
вглъбяване, тогава пет дхарми са изоставени от него и той е
достигнал отглеждането на пет дхарми, а именно радост,
добруване, щастие, праджня и самадхи“. В тази Сутра
добруването е посочено отделно от щастието. То трябва да е
различно от щастието, за да може списъкът с петте дхарми да е
пълен. Така в първите две Дхияни щастието не е добруване.66
iii. [Възражение на Вайбхашиките:] За да бъде щастието от
първите две Дхияни благоприятно телесно усещане, за човека
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във вглъбяване е необходимо да произведе съзнание за осезание
(каявиджняна, kāyavijñāna). А това е невъзможно. [Отговор на
Дарштантиките:] В състояние на вглъбяване тялото се прониква от вятър, роден от превъзходното умствено съсредоточаване (самадхи). Този вятър е осезание, което се усеща като
благоприятно (сукхаведания) и се нарича добруване. Оттук има
произведено съзнание на осезание (заедно с благоприят-ното
усещане, свързано с това съзнание).
[Вайбхашиките:] Когато това съзнание се произведе, има
„разсейване на ума към външен обект“: следователно аскетът
ще падне от своето самадхи.
[Отговор на Дарштантиките:] Не, защото благоприятно
или щастливо телесно усещане, което възниква от самадхи, бидейки вътрешно, благоприятства самадхи.67
[Вайбхашиките:] Но няма ли аскетът да падне от самадхи,
когато произвежда съзнание за осезание?
[Отговор на Дарштантиките:] Не, и то поради същата тази
причина: това съзнание благоприятства самадхи. Веднага след
появяването на това съзнание самадхи се взема отново.68
[Вайбхашиките:] Как може тялото (кайендрия), което е в
Камадхату, да породи ((букв. да надигне)) съзнание за осезание
(т.е. прасрабдхи, prasrabdhi), което според вас е вид вятър в
Рупадхату (i.47c)?
[Дарштантиките:] Тази критика не е основателна, защото
това съзнание за осезание е произведено вследствие на добруването.69
[Вайбхашиките:] Има трудност при разглеждането на
добруването като осезаемо. 70 Да предположим, че аскетът е в
притежание на свръхземна, незамърсена Дхияна: осезаемото
(добруването) и съзнанието за осезание (каявиджняна), което
той има, ще бъдат незамърсени, защото някои от частите на
замърсената Дхияна не могат да бъдат незамърсени, докато
другите са замърсени. [Само че Сутрата казва, че „Всички очи
... всички осезаеми са замърсени“.]
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[Дарштантиките:] Няма противоречие тук. В действителност физическото добруване (каяся карманята, kāyasya
karmaṇyatā) е дефинирано като „част от Бодхи“.71 Ако Вайбхашиките отговорят: „Макар че не е част от Бодхи, то е
дефинирано така, защото е благоприятства частта на Бодхи,
наречена добруване, което е умствено добруване“, ние ще
кажем, че поради същата причина човек може да разглежда
телесното добруване като незамърсено. [Ако Вайбхашиките
отговорят:] „Телесното добруване не може да бъде незамърсено, защото Сутрата заявява, че всички осезаеми неща са
замърсени“,72 ние ще кажем, че тази Сутра е с нарочен смисъл
и се отнася до всички осезаеми неща с изключение на
физическото добруване, на съзнанието за осезание с изключение на съзнанието за осезание, което познава добруването.
[Вайбхашиките:] Приемате ли, че някои части от незамърсената дхияна са незамърсени, а някои части са не незамърсени?
[Дарштантиките:] Незамърсената част не е едновременна
с не-незамърсената част; знаем наистина, че (телесното) щастие
не съществува по едно и също време с (умствената) радост.
[Вайбхашиките:] Тогава Първата Дхияна няма да има пет
части, а Втората Дхияна няма да има четири части.
[Дарштантиките:] Ако Писанието приписва частите щастие и радост на първите две Дхияни, това е защото тези Дхияни
се поддават, последователно, на щастие и радост. По същия
начин Писанието приписва витарка и вичара – които могат да
съществуват само последователно – на Първата Дхияна.
[Вайбхашиките:] Ние твърдим, че витарка и вичара съществуват едновременно, а примерът, който цитирате, за да докажете не-едновременно съществуване на частите, не е доказателство.
[Дарштантиките:] този пример е доказателство, защото
витарка, която е грубо умствено състояние и вичара, която е
фино умствено състояние, противоречат една на друга и не могат да съществуват едновременно.73 А вие не казвате какво лошо има в тяхното не-едновременно съществуване.74
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Нека разгледаме теорията за „частите“: една определя
специфичните особености на Втората Дхияна и на тези, които
следват, елиминирайки две, три или четири части: поради тази
причина за Първата Дхияна се казва, че съдържа пет части,
защото другите Дхияни се дефинират на база елиминация,
последователно и в ред от първите четири от тези части. Ето
защо идеите (самджня, samjñā) и другите дхарми от Първата
Дхияна не се считат за части, защото те не са отсечени от следващите Дхияни. Ако не приемате това обяснение, тогава защо
Първата Дхияна има само пет части?
Но, [казват Вайбхашиките] петте части само са наречени
части, защото са полезни за Дхияната. Не, това не е така
[отговарят Дарштантиките], тъй като пълната съсредоточеност и праджня са по-полезни за Дхияната, отколкото витарка
и вичара.
***
Една определена школа 75 отстоява системата, която беше
представена, но древните учители (пурвачаря, pūrvācārya) не са
на едно мнение по въпроса.76 Следователно въпросът трябва да
се проучи допълнително.77
***
Коя е дхармата, наречена „вътрешна чистота (или вяра)“
(адхятмасампрасада, adhyātmasaṁprasāda)?78
Когато кипежът ((букв. вълнението)) на витарка и вичара
се прекрати, серията тече спокойно и ясно: това е, което се
нарича вътрешна чистота. Както реката се набраздява от вълните, така и серията поради вълнението на витарка и вичара не е
спокойна или ясна. [Такова е обяснението на Саутрантиките.]
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Но ако приемем това обяснение, тогава вътрешната чистота
не е нещо само по себе си. Така няма да има единадесет неща в
Дхияните. Тогава трябва да се каже:
9с. Чистотата е вяра.79
śraddhā prasādaḥ
Чистотата (прасада, prasāda) е нещо само по себе си, а
именно вяра (шраддха, śraddhā). Когато аскетът придобива Втората Дхияна, той произвежда дълбока вяра: той приема, че
самите сфери на вглъбяване могат да бъдат изоставени. Тази
вяра се нарича вътрешна чистота. Вярата, имаща чистотата
(прасада, vi.75) за своя характеристика, се нарича чистота. Изоставяйки външните ((неща)), тя тече равномерно и така прасада
е вътрешна и равномерна; ето защо е наречена „вътрешна
чистота“ или адхятмасампрасада.80
Според други учители [Саутрантиките] витарка, вичара,
самадхи и вътрешната чистота не са отделни неща.
[Сарвастивадините:] Ако те не са отделни неща, как може
да се казва, че са умствени дхарми?
[Саутрантиките:] Някои особени състояния на ума получават името умствени състояния, защото възникват в ума.81
Но системата на Абхидхарма не приема тази теория.82
***
[Възражение на Саутрантиките:] Казахте, че радостта е
удовлетворение (сауманася) – щастливо или благоприятно умствено усещане. Как ще докажете тази дефиниция?
Ако радостта не е удовлетворение, тогава коя е дхармата,
наречена радост?
Ние следваме друга школа.83 Според тази школа има една
дхарма, различна от удовлетворението – умствено състояние,
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наречено радост. Щастието от трите Дхияни е удовлетворение;
откъдето радостта, която е разграничена от щастието, е различна от удовлетворение. Не е допустимо щастието в Дхияните да
е удовлетворение.
9c-d. Радостта е удовлетворение. Това се доказва от два
текста.84
prītis tu saumanasyaṃ dvidhāgamāt ||
Благословения казва във Випаритасутра, Viparῑtasūtra: 85
„В Третата Дхияна способността ((да се изпитва умствено))
удовлетворение (сауманасйендрия, saumanasyendriya), възникналa преди, е унищожена без остатък. В Четвъртата Дхияна
способността ((да се изпитва)) щастие (сукхендрия), е унищожена без остатък“.
В друга Сутра86 той казва: „Поради изоставянето на способността да се изпитва щастие и на способността да се изпитва
страдание и поради изчезналата по-рано способност да се
изпитва неудовлетворение (даурманайендрия, daurmanayendriya) и способност да се изпитва удовлетворение“.
Тези два текста доказват, че в Третата Дхияна няма способност за изпитване на удовлетворение. Откъдето радостта е
удовлетворение, а не щастие.
***
Дали замърсената дхияна притежава частите, които току що
изучихме?
Не.
Кои са частите, които липсват във всяка замърсена дхияна?
10а-с. В замърсените Дхияни няма радост, щастие,
вяра, сампрадхих (=бдителност, сампраджаня),
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пълна съсредоточеност, чиста безпристрастност,
нито чиста пълна съсредоточеност.
kliṣṭeṣv asatprītisukhaṃ prasādaḥ saṃpradhīḥ smṛṭiḥ |
upekṣāsmṛtiśuddhiś ca

Когато е замърсена, Първата Дхияна не съдържа радост и
щастие, възникнали „от отделяне“, защото тя не е отделена от
замърсяванията на Камадхату (вж. Vibhāṣā, TD 27, т. 814а23).
Втората Дхияна не съдържа вътрешна чистота (=вяра), защото е обезпокоявана от замърсяванията; замърсяванията са
причина тя да бъде нечиста.
Третата Дхияна не съдържа пълна съсредоточеност и бдителност, защото е объркана от замърсено щастие.
Четвъртата Дхияна не съдържа чистотата на безпристрастността или чистотата на пълната съсредоточеност, защото е
зацапана от замърсяванията.
Това е, което някои казват.
10d. Според други (няма) добруване и безпристрастност.
kecit prasrabdhyupekṣaṇe
Според други няма 1) добруване в първите две Дхияни и 2)
безпристрастност в последните две, защото добруването и
безпристрастността са дхарми, които се намират само в чист ум
(кушаламахабхумика, kuṡalamahābhūmika, ii.25).
***
Благословения учи, че три Дхияни се „обезпокoяват“ (саинджита, sa-injita) поради „грешки“ (апакшала, apakṣāla).87
11a-b. Тъй като е свободна от осемте грешки, Четвъртата е необезпокоена.
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aṣṭāpakṣālamuktatvād āniñjaṃ tu caturthakam |

Кои са осемте грешки?
11c-d. Витарка и вичара, двете дишания и четирите, от
които щастието е първо.
vitarkacārau śvāsau ca sukhādi ca catuṣṭayam
Осемте грешки са витарка, вичара, щастие, страдание, удовлетворение, неудовлетворение, вдишване и издишване. Никое
от тези осем не се намира в Четвъртата Дхияна: ето защо единствено тя е наречена „необезпокоима“. Вярно е, че Сутрата
казва, че Четвъртата Дхияна е необезпокоима, защото не е смущавана от витарка и вичара, от радост и щастие.88 (Но намерението на този пасаж не е да приписва дишания и пр. на Четвъртата Дхияна; Сутрата просто посочва разликата ѝ с другите
Дхияни).
Според други Четвъртата Дхияна е необезпокоима
(аненджям, aneñjyam), защото e като свещ, поставена на завет –
не се люлее на вятъра.
***
Дали възникванията на съществуване в дхияна (дхиянопапаттаях, dhyānopapattayaḥ), тоест съществуванията в Рупадхату, притежават същите усещания (ведана), както при вглъбяванията в Дхияните?
Не, не притежават.
Защо така?
12. В дхияна-съществуванията няма удовлетворение,
щастие и безпристрастност; безпристрастност и
суманаската (=сауманася, удовлетворение); щастие
и безпристрастност и безпристрастност.89
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saumanasyasukhopekṣā upekṣāsumanaskate | sukhhopekṣe upekṣā pravido dhyānopapattiṣu
а) в съществуването Първа Дхияна има три усещания: (1)
усещане на щастие (сукхаведана), свързано с три съзнания
(зрително, слухово и осезаемо); (2) усещане на удовлетворение
от сферата на умственото съзнание (мановиджняна); (3) усещане на безпристрастност, свързано с четири съзнания (зрително,
слухово, осезаемо и манас);
б) в съществуването Втора Дхияна има две усещания, а
именно удовлетворение и безпристрастност – и двете от сферата на манас. Тук няма щастие, защото петте сетивни съзнания
отсъстват;90
в) в съществуването Трета Дхияна има две усещания, а
именно щастие91 и безпристрастност – и двете от сферата на манас.
г) в съществуването Четвърта Дхияна има едно единствено
усещане – усещането за безпристрастност.
Такива са по отношение на усещанията разликите в съществуванията Дхияна и вглъбяванията дхияна.
***
Ако от Втората Дхияна нагоре трите съзнания (зрително,
слухово и телесно съзнание) отсъстват, както и витарка и вичара, как могат същества, родени в трите висши Дхияни, да виждат, чуват и осезават? Как могат да произвеждат носещо информация телесно или речево действие ((букв. действие, състоящо
се в информиране)) (виджняптикарман, vijñaptikarman, iv.7d;
вж. също i.46 и сл.)?
Ние не казваме, че на съществата, които са родени в тези
Дхияни, им липсва зрително съзнание и пр. Те притежават тези
съзнания, но не във Втората, Третата или Четвъртата Дхияна:
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13а-с. Във Втората Дхияна и над нея телесното, зрителното и слуховото съзнание, както и съзнанието, което задвижва действието по предоставяне
на информация, принадлежат на сферата на
Първата Дхияна.92
kāyākṣiśrotravijñānaṃ vijñaptyutthāpakaṃ ca yat |
dvitīyādau tadādyāptaṃ
Зрителното и пр. съзнание, както и съзнанието, което
задейства ((задвижва)) действието по предоставяне на информация, не съществуват във Втората Дхияна и нагоре.93 Но съществата от тези Дхияни проявяват тези съзнания по същия начин,
по който проявяват фиктивния ум за създаване (нирманачитта,
nirmāṇacitta) от по-нисша сфера,94 и с помощта на тези съзнания
те виждат, чуват, осезават и произвеждат действието по предоставяне на информация.
13d. Тези съзнания са незамърсени-неутрални.
akliṣṭāvyākṛtaṃ ca tat ||
Четирите дхияни, които същества във Втората Дхияна и над
нея проявяват, принадлежат на сферата на Първата Дхияна. Следователно те не са замърсени, защото тези същества са разединени от по-нисшите сфери: но те не са добри, защото доброто
от по-нисша сфера е по-малко добро.95
***
Как става придобиването на вглъбяванията от Рупадхату и
Арупядхату съответно като чисти, незамърсени или замърсени?
(вж. viii.5).
14a-b. Който не ги притежава, ги придобива, чисти,
посредством разединяване или по рождение.
atadvān labhate śuddhaṃ vairāgyeṇopapattitaḥ |
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Човек, който не притежава тези вглъбявания, ги придобива
като се разединява от по-нисша сфера или като предприема
((букв. взема)) раждане в по-нисша сфера (адхобхумюпапаттита, adhobhūmyuapattita),96 с изключение на четвъртото вглъбяване от Арупадхату или Бхавагра, което човек придобива
единствено като се разедини от третото вглъбяване.
Какво е значението на израза „Който не ги притежава“?
Това означава „Който не ги е придобил или който ги е
загубил“. В действителност човек, който притежава тези чисти
вглъбявания от клас падане (ханабхагия, hānabhāgῑya) и пр.
(viii.17) може вследствие на отглеждане да придобие чисти
вглъбявания от по-висок клас (т.е. от клас проникване, нирведхабхагия, nirvedhabhāgῑya); човек, който притежава чистите
вглъбявания от клас продължителност (стхитибхагия, sthitibhāgῑya – устойчивост, непоклатимост) вследствие на падане придобива чистите вглъбявания от клас падане.
Vibhāṣā 97 също казва: „Може ли човек да придобие чиста
дхияна вследствие на разединяване? Може ли човек да изостави
чиста дхияна вследствие на разединяване? Може ли човек да
придобие чиста дхияна вследствие на падане? Може ли човек да
изостави чиста дхияна вследствие на падане? Може ли човек да
придобие чиста дхияна вследствие на раждане? Може ли човек
да изостави чиста дхияна вследствие на раждане? Да, в случая
на Първата Дхияна от клас падане“.
В действителност:
1) човек придобива тази дхияна чрез разединяване от Камадхату;
2) човек я губи вследствие на разединяване от Брахмалока,
Brahmaloka (като преминава през Втората Дхияна);
3) човек я придобива като пада от разединяване от Брахмалока;
4) човек я губи вследствие на падане от разединяване от Камадхату;
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5) човек я придобива вследствие на прераждане от тук ((нагоре)) до Брахмалока;
6) човек я губи вследствие на прераждане в Камадхату.
[Сюан-цанг: Същото за вглъбяванията в другите сфери.]
14с. Човек ги придобива, незамърсени, посредством
разединяване.
anāsravaṃ tu vairāgyāt
Тоест „човек, който не ги притежава“. Един Ария, който се
разединява от по-нисша сфера, придобива незамърсеното вглъбяване на по-висша сфера. Това правило важи само за аскет,
който напълно е изоставил въпросното вглъбяване.
Този, който вече притежава едно вглъбяване, придобива
същото вглъбяване, имащо незамърсено качество, при други
условия. Вследствие на знанието за унищожението (кшаяджняна, kṣayajñāna, vi.44d) човек придобива незамърсеното
вглъбяване на един Ашаикша, Aṡaikṣa; вследствие на усъвършенстване на собствените способности (индриясамчара,
indriyasaṁcāra, vi.60) човек придобива незамърсеното вглъбяване на Шаикша или Ашаикша, в зависимост от случая. [Сюанцанг: Вече притежаваното незамърсено вглъбяване се придобива отново вследствие на отглеждане или вследствие на падане, както беше обяснено по-горе].
Не може ли да се каже, че аскетът, вследствие на влизане в
увереността ((убедеността)), че ще придобие абсолютно добро
(самяктванияма, samyaktvaniyāma, vi.26а), придобива незамърсено вглъбяване за първи път?98
Не, защото аскетът, който преди преследването на придобиване на резултат за състоянието Сакридагамин, Sakṛdāgāmin и придобил резултата от състоянието Сротаапанна, Srotaāpanna (един анупурвана, ānupūrvana, ii.16с), може да влезе в
тази увереност в състоянието ((наречено)) Анагамя, Anāgamya
(viii.22с); той не непременно придобива основното вглъбяване.
[Сюан-цанг: Само че Учението изследва единствено случая,
който непременно включва придобиването на вглъбяванията.]
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14d. Човек ги придобива, замърсени, вследствие на
падане и вследствие на раждане.
kliṣṭaṃ hānyupapattitaḥ
Човек, който пада от разединяване от сфера, придобива замърсеното вглъбяване от тази сфера. Този, който умира в повисша сфера и се преражда в по-нисша сфера, придобива замърсеното вглъбяване от втората сфера.
***
След кои видове вглъбявания, колко видове вглъбявания
възникват?
1. Шест вглъбявания могат да възникнат след първата незамърсена дхияна: (1-2) чисто и незамърсено вглъбяване от същата сфера;99 (3-6) чисто и незамърсено вглъбяване от Втората и
Третата Дхияна.
2. Седем вглъбявания могат да възникнат след незамърсена
Акимчаняятана: (1-2) чисто и незамърсено вглъбяване от същата сфера; (3-6) чисто и незамърсено вглъбяване от Виджнянанантяятана и Акашанантяятана;100 и (7) чисто вглъбяване от
Наивасамджнянасамджняятана, защото тази аятана не
съдържа никакво замърсено вглъбяване.
3. Осем вглъбявания могат да възникнат след Втората незамърсена Дхияна: (1-2) чисто и незамърсено вглъбяване от същата сфера; и (3-8) чисто и незамърсено вглъбяване от Третата,
Четвъртата и Първата Дхияна.
4. Девет вглъбявания могат да възникнат след незамърсена
Виджнянанантяятана: (1-2) две от същата сфера; (3-5) четири,
а именно две от Акашанантяятана и две от Четвъртата Дхияна;
и (7-9) три, две от Акимчаняятана и едно от Наивасамджнянасамджняятана.
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5. Съгласно същите принципи може да се види, че десет
вглъбявания могат да възникнат след дхияна и арупя вглъбявания, непосочени по-горе.101
Накратко правилото се формулира така:
15а-с. След незамърсеното, до третата сфера нагоре или
надолу, възниква доброто.
tṛtīyād yāvad ūrdhvādho ’nāsravānantaraṃ śubham |
utpadyate
[Думата „добро“ обозначава чистото вглъбяване и незамърсеното вглъбяване, защото и двете са морално добри (iv.8).]
След едно незамърсено вглъбяване имаме: (1) или два вида
вглъбяване от същата сфера, от която е и незамърсеното вглъбяване, а именно чисто и незамърсено; или (2) два вида вглъбяване, чисто или незамърсено, от по-висша сфера или от понисша сфера до третата сфера в двете посоки. В действителност
поради твърде голямото разстояние аскетът не е способен да
прескочи през две сфери.
След умозрителното знание (анваяджняна, anvayajñāna,
vii.3с) човек може да влезе във вглъбяванията от Арупядхату,
но не след знанието за дхармите (дхармаджняна, dharmajñāna),
защото то има по-нисша сфера за свой обект.
Видяхме кои вглъбявания възникват след незамърсените
вглъбявания.
15c-d. Същото и след чистото, добавяйки замърсеното
от неговата сфера.
tathā śuddhāt kliṭaṃ cāpi svabhūmikam
Замърсено вглъбяване от същата сфера може да възникне
след всяко чисто вглъбяване. Останалото е както при незамърсеното вглъбяване.102 Замърсено вглъбяване не може да възникне след незамърсено вглъбяване.
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16а. След замърсеното, чистото и замърсеното от неговата сфера.
kliṣṭāt svaṃ śuddhakaṃ kliṣṭaṃ
Чисто или замърсено вглъбяване от същата сфера може да
възникне след замърсено вглъбяване.
16b. И чистото от по-нисша сфера.
evaṃ cādharaśuddhakam |
Изморен от замърсяванията от сферата, в която се намира –
замърсявания, спадащи към замърсеното вглъбяване от повисша сфера – аскетът произвежда едно уважение ((почит)) към
чистото вглъбяване от по-нисша сфера. Затова след замърсено
вглъбяване от по-висша сфера (Втората Дихяна), може да възникне чисто вглъбяване от по-нисша сфера (Първата Дхияна).
Тук има затруднение. Ако аскетът е в състояние отчетливо
да разпознае замърсеното от чистото вглъбяване, той може да
премине от по-висшето замърсено вглъбяване към по-нисше
чисто вглъбяване. Но бидейки замърсен, той не е способен на
това отчетливо знание; как може тогава, след замърсено вглъбяване, да произведе чисто вглъбяване?
По силата на предварително взето решение (пранидхана,
praṇidhāna). Той e взел решението: „Нека бъда способен да
придобия по-нисше чисто вглъбяване! За какво ми е по-висше
замърсено вглъбяване“? Вследствие на това решение „серията“
се развива от само себе си и като резултат след по-висшето замърсено вглъбяване възниква по-нисше вглъбяване, така както
човек, след като е взел решение да спи до определено време,
заспива и след това се събужда в определеното време.
***
Незамърсените вглъбявания, от която и да е сфера, никога
не възникват след замърсено вглъбяване. [При тези два вида
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няма реципрочна зависимост, докато чистото вглъбяване е в реципрочна зависимост с незамърсеното и замърсеното вглъбяване.]
Казахме, че замърсеното вглъбяване, което следва чисто
или замърсено вглъбяване, винаги е от сферата на вглъбяването,
което то следва. Това правило трябва да се разбира за живота по
време на вглъбяването, но
16c-d. По време на смъртта, след чистото, може да
възникне замърсено от всякакъв вид.103
cyutau tu śuddhakāt kliṣṭaṃ sarvaṃ
По време на смъртта може да възникне замърсен ум от всяка сфера, който ум следва чистото вглъбяване, придобито при
раждане.
16d. След замърсеното, нищо по-висше.
kliṣṭāt tu nottaram
По време на смъртта само замърсен ум от същата или от понисша сфера може да следва Рупадхату и Арупядхату.
***
Видяхме, че незамърсеното вглъбяване може да следва
чистите вглъбявания, но не може да следва всички видове чисти
вглъбявания.
17a-b. Чистото вглъбяване е четири вида – от вид падане и пр.
caturdhā śuddhakaṃ hānabhāgīyādi
Чистото (шуддхака, ṡuddhaka) вглъбяване е четири вида:
падане (ханабхагия, hānabhāgῑya), продължителност (стхитибхагия, sthitibhāgῑya), напредък (вишешабхагия, viṡeṣabhāgῑya) и
проникване (нирведхабхагия, nirvedhabhāgῑya). Независимо от
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това чистото вглъбяване от Наивасамджнянасамджняятана
бива само три вида, изключвайки категорията чисто вглъбяване
((от вида, водещ до)) напредък, защото то няма по-висша
сфера.104
Какво са тези четири вида?
17b-d. По реда им, те благоприятстват възникването на
замърсявания, в тяхната собствена сфера, в повисша сфера, на незамърсените.
yathākramam | kleśotpattisvabhūmyūrdhvānāsravānuguṇaṃ hi tat
Когато чистото вглъбяване е с такава природа, че има тенденция да доведе до възникване на замърсявания, то се нарича
вглъбяване от вид „падане“.
Когато чистото вглъбяване има тенденция да доведе до своята собствена сфера, то се нарича вглъбяване от вид „продължителност“.
Когато чистото вглъбяване има тенденция да доведе до повисша сфера, то се нарича вглъбяване от вид „напредък“.
Когато чистото вглъбяване има тенденция да доведе до незамърсено вглъбяване, то се нарича вглъбяване от вид „проникване“ (vi.20а).
Следователно незамърсеното вглъбяване възниква от тази
последна категория чисти вглъбявания.
***
Каква е реципрочната ((взаимната)) зависимост при тези
четири категории вглъбяване?
18a-b. След вглъбяването, водещо до падане и пр., две,
три, три, едно.
dve trīṇi trīṇi caikaṃ ca hāna bhāgādyanantaram |
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След вглъбяването, водещо до падане, могат да възникват
вглъбявания, водещи до падане и до продължителност.105
След вглъбяването, водещо до продължителност, могат да
възникнат три, с изключение на вглъбяването, водещо до проникване.
След вглъбяването, водещо до напредване, могат да възникнат три, с изключение на вглъбяването, водещо до падане.
След вглъбяването, водещо до проникване, може да възникне само вглъбяване, водещо до проникване.
Видяхме (viii.15а-с), че непосредствено след чисто вглъбяване или след незамърсено вглъбяване от определена сфера,
може да възникне чисто вглъбяване от едно незамърсено
вглъбяване от третата сфера нагоре или надолу. Когато то се
произведе, аскетът преминава над една сфера и променя характеристиките на своето вглъбяване: той отглежда това, което се
нарича „преходно вглъбяване“ (вюткрантакасамапатти, vyutkrāntakasamāpatti). Как се обновява ((актуализира)) това вглъбяване?
18c-19b. Отивайки и идвайки по два начина над осемте
сфери, в непосредствена последователност, преминавайки през една сфера, отивайки до третата,
различна по вид сфера, се нарича „преходно вглъбяване“.106
gatvāgamya dvidhā bhūmīraṣṭau śliṣṭaikalaṅghitāḥ ||
vyutkrāntakasamāpattir-visabhāgatṛtīyagā |
„Отивайки и идвайки“: „да отида“ означава да се предприемат вглъбявания във възходящ ред, „да дойда“ означава да се
предприемат вглъбявания в низходящ (или обратен) ред.
„По два начина“ се отнася до незамърсеното и замърсеното
вглъбяване. Тук това се отнася до чистите вглъбявания, не до
замърсените.
„Осемте сфери“ означава вглъбяванията в Четирите Дхияни
и Четирите Арупи.
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„В непосредствена последователност“ означава постепенно.
„Преминавайки през една сфера“ означава прескачайки
сфера.
Подготвителната практика (прайога, prayoga) включва четири последователни дисциплини:
1) отглеждане на осемте замърсени вглъбявания във възходящ и низходящ ред;
2) когато това отглеждане е подсигурено, има отглеждане
на седем незамърсени вглъбявания във възходящ и низходящ
ред;
3) когато това отглеждане е осигурено ((осъществено)), тогава аскетът, с цел да придобие майсторство във вглъбяването,
преминава от първата замърсена дхияна в третата дхияна със същото качество; от тук той преминава в Акашанантяятана, а от
тук – в Акимчаняятана; и след това слиза по същия начин, тъй
като всички вглъбявания са замърсени;
4) когато това отглеждане е осигурено, има отглеждане по
същия начин и по два начина на незамърсените вглъбявания.
Когато аскетът е способен да премине от първата замърсена
дхияна в третата незамърсена дхияна, а от тук – в замърсена
Акашанантяятана, и от тук – в незамърсена Акимчаняятана и
да се върне по същия начин, тогава той е осъществил влизане в
третото вглъбяване, имащо различно качество и се е върнал от
него: постигнато е преходното вглъбяване.107
Не е възможно да се прескочи през две сфери и да се влезе в
четвърта, защото четвъртата сфера е твърде отдалечена.
Преходното вглъбяване се отглежда само от хората от трите
Двипи ((Dvῑpa, континент)); от Архатите, които са освободени
не вследствие на обстоятелствата, тоест тези, които осъществяват вглъбяване по собствена воля, тези, които са освободени
независимо от обстоятелствата (Архати асамаявимукта, asamayavimukta, vi.57), защото притежават майсторство във вглъбяването. Дриштипраптите, Dṛṣṭiprāpta (vi.31с), тоест аскетите, в
които доминира праджня (които са пропити от умозрителни
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възгледи, дришти), са с остри способности и притежават майсторство във вглъбяването, но на тях им липсва първото условие. Архатите, чието освобождение е случайно и вследствие на
обстоятелствата (Архати самаявимукта, samayavimukta, vi.56с),
са унищожили замърсяванията, но им липсва второто условие.
Затова и двамата не са способни да отгледат преходното вглъбяване.
***
Колко вглъбявания дхияна и арупя могат да бъдат обновявани от съществата в различнте сфери?
19c-d. Вглъбяванията дхияна и арупя имат за своя основа (ашрая) съществата от тяхната собствена
сфера или от по-нисша сфера.
svādhobhūmyāśrayā eva dhyānārūpyāḥ
Едно същество в Бхавагра (= Наивасамджнянасамджняятана) може да обнови ((актуализира)) вглъбяването в Бхавагра. Същества от по-нисши сфери, надолу до Камадхату, също
могат да го обновяват. По същия начин вглъбяванията от другите сфери могат да бъдат обновявани от същества, които са от
сферата на тези вглъбявания или от по-нисши сфери. Но същество, преродено в по-висша сфера, не може да обнови вглъбяване от по-нисша сфера:
19d. По-нисшето вглъбяване е безполезно.
vṛthā ’dharam
Едно вглъбяване от по-нисша сфера няма и най-малко количество полза за същество, родено в по-висша сфера, защото при
сравнение, това вглъбяване е посредствено.108
Такова е общото правило, което допуска едно изключение.
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20a-b. Но в Бхавагра, чрез влизане на Ария във вглъбяване Акимчаня, замърсяванията се унищожават.
āryākiñcanyasāṃmukhyāt bhavāgre tv āsravakṣayaḥ |
Същество, родено в Бхавагра осъществява ((нивото)) Ария,
тоест незамърсеното вглъбяване от Акимчаняятана, за да
унищожи замърсяванията, отнасящи се до Бхавагра. В действителност чистият (= незамърсен) Път не може да се отглежда в
Бхавагра; 109 но от друга страна Акимчаня ((Ākiṁcanya, там
където „пребивава“ абсолютното не-желание за каквото и да
било съществуване)) е много близо до него.
***
Какъв е обектът на вглъбяванията Дхияна и Арупя?
20с. Свързано с жажда, вглъбяването има своето собствено съществуване (бхава) за свой обект.
satṛṣṇāḥ svabhavālambāḥ
„Вглъбяване, свързано с жажда“ (= желание) обозначава
вглъбяване в наслада (viii.6). То има за свой обект „собствената
си бхава“ ((bhava, съществуване)), тоест бхавата от своята сфера. Бхава обозначава „това, което е замърсено“. [Това е друг начин за представяне на учението от viii.6: вглъбяването в насладата има за свой обект чисто, но замърсено вглъбяване, не едно
незамърсено вглъбяване]. То няма по-нисша сфера за свой
обект, защото аскетът, който отглежда вглъбяването в насладата от определена сфера, е разединен от по-нисшата сфера. 110
Той няма по-висша сфера за свой обект, защото границите на
сферите се определят от желанието. 111 Той няма незамърсено
желание за свой обект, което предполага, че то е чисто.112
20d. Чистото вглъбяване има всичко съществуващо за
свой обект.
dhyānaṃ sadviṣayaṃ śubham
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Чистото или незамърсено вглъбяване взема като свой обект
всички дхарми, които съществуват – обусловени (самскрита,
saṁskṛta) и необусловени (асамскрита, asaṁskṛta). 113 Въпреки
това
21a-b. Чистите вглъбявания Арупя от основните сфери
нямат за свой обект по-нисши замърсени вглъбявания.
na maulāḥ kuśalārūpyāḥ sāsravādharagocarāḥ |
Чистите вглъбявания, отглеждани в основните ((коренни))
сфери на Арупядхату – обратно на вглъбяванията Дхияна и на
вглъбяванията, отглеждани в самантаките ((праговете)) пред
Арупядхату (viii.22) – нямат за свой обект замърсените дхарми
от по-нисшите сфери, а дхармите от своята собствена или от
по-висша сфера.
Незамърсените дхарми грабват цялото умозрително знание
(анваяджняна, vii.3с) за свой обект – сарванваяджнянапакша,
sarvānvayajñānapakṣa; те не се занимават със знанието за дхармите (дхармаджняна, чийто обект, а именно Камадхату, е
твърде далечен); те повече не се занимават с унищожението
(което е незамърсено) от по-нисша сфера, което би било възможно само ако се занимаваха с тази сфера.
Вглъбяванията, отглеждани в самантаките ((праговете)) на
Арупядхату, имат за свой обект по-нисшата сфера, защото
включват един неустоим Път (анантарямарга, ānantaryamārga),
чийто единствен обект е по-нисшата сфера.114
***
Измежду трите вида дхияна и арупя вглъбявания – незамърсени и свръхземни (анасрава), чисти (шуддхака) и замърсени (клишта) – кои разрушават замърсяванията (клеша)?
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21c-d. Замърсяванията се изоставят посредством незамърсени вглъбявания.
anāsraveṇa hīyante kleśāḥ
Всяко незамърсено вглъбяване е способно да отсече замърсяванията; не обаче чистите вглъбявания и още по-малко, замърсените вглъбявания.
Чистото вглъбяване не отсича замърсяванията от по-нисшата сфера, защото аскетът може да придобие чисто вглъбяване
само от определена сфера, понеже е разединен от по-нисшата
сфера. Той не отсича замърсяванията от своята сфера, защото не
се противопоставя на тези замърсявания. 115 Той не отсича
замърсяванията от по-висшата сфера, защото те са по-фини от
самия него.
21d. И също с помощта на самантаките (също така
чисти).
samantakena ca
Ако самантаките от дхияните и арупите са чисти, те отсичат замърсяванията, защото се противопоставят на по-нисшата
сфера.
***
Колко самантаки, встъпителни или прагови вглъбявания,
има?
22а. Има осем самантаки в основните вглъбявания.
aṣṭau sāmantakāny eṣāṃ
Всяко основно вглъбяване има една самантака или встъпително вглъбяване, посредством което се влиза в основното вглъбяване.
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Дали самантаките от трите вида – незамърсени, чисти или
замърсени – са като основните вглъбявания? Дали притежават
същите усещания (ведана, а именно радост или прити в
първите две Дхияни, щастие или сукха в Третата и безпристрастност или упекша в Четвъртата), както и основните?
22b. Те са чисти; те притежават усещането за безпристрастност.116
śuddhāduḥkhāsukhāni hi |
Самантаките са изключително чисти и са свързани с усещането за безпристрастност, защото човек ги преминава с усилие, защото отвращението от по-нисшата сфера още не е изчезнало117 и защото те са Пътят, по който човек се разединява от
по-нисшата сфера.118 Следователно те съдържат само усещането
за безпристрастност и не са свързани с наслада.
22с. Първата е също Ария.
āryaṃ cādyaṃ
Първата самантака е наречена Анагамя.119 Тя е два вида –
чиста и Ария – тоест незамърсена.
Умът самантака, чрез който човек влиза в едно съществуване, е замърсен, но умът самантака, чрез който човек влиза
във вглъбяване, не може да бъде замърсен, защото тази теза
беше отхвърлена (по-горе, стр. 1759).120
22с. Някои казват, че е тройна.121
tridhā kecit
Други учители казват, че самантаката, наречена Анагамя,
също е свързана с наслада.122
***
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Дали дхиянантара, dhyānāntara, междинната дхияна, е различна или не от самантаката?
Различна е. В действителност самантаката е вратата към
разединяване от по-нисша сфера, докато при дхянантара не е
така. Нещо повече
22d. Дхиянантара е без витарка.123
atarka dhyānamantaram
Първата основна дхияна и първата самантака са свързани с
витарка ((груб ум)) и вичара ((фин ум)). В седемте по-висши
вглъбявания (основните Дхияни и техните самантаки) няма
нито витарка, нито вичара. Само дхиянантара е изпълнена с
вичара без да е изпълнена с витарка, следователно тя е повисша от Първата Дхияна, но по-нисша от Втората. Ето защо е
наречена дхиянантара или междинна дхияна.124
Като следствие, в по-висшите сфери няма дхиянантара,
защото другите сфери нямат, както има Първата, по-висше и
по-нисше (вишешабхават, viṡeṣābhāvāt).125
***
Към кои категории спада дхиянантара? Какво усещане
има?
23а. Към три.
tridhā
Тя може да бъде свързана с наслада, с чисто вглъбяване и с
незамърсено вглъбяване.
23b. Тя има усещането за безпристрастност.
aduḥkhāsukhaṃ tac ca
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Както встъпителните или прагови вглъбявания (самантаки), тя има нито-неблагоприятно-нито-благоприятно усещане,
защото то е свързано със способността за ((изпитване на)) безпристрастност (iv.48). Човек напредва чрез нея вследствие на
усилие (абхисамскаравахин, abhisaṁskāra-vāhin) 126 и затова тя
не може да бъде свързана с удовлетворение сауманася). Ето защо тя е считана за „трудния път‘ (духкха пратипад, duḥkha pratipad, vi.66).
Какъв е резултатът от дхиянантара?
23с. Тя има Махабрахма за свой резултат.127
mahābrahmaphalaṃ ca tat |
Който отглежда това вглъбяване до най-висша степен, се
преражда като Махабрахма, Mahābrahmā.
***
[Обяснихме вглъбяванията или самапатти.128
Какво са самадхите?]
Сутрата129 казва, че има три вида самадхи:
1) самадхи с витарка и вичара;
2) самадхи без витарка, но с вичара;
3) самадхи без витарка и вичара.
Дхиянантара е самадхи без витарка, но с вичара.
Колкото до дхиянантара
23d-e. До нея самадхи съществува с витарка и вичара;
(отвъд нея, самадхи съществува без двете).130
savitarkavicāro ’dhaḥsamādhiḥ
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Всяко самадхи, което е под дхиянантара съдържа витарка
и вичара. Това се отнася до Първата Дхияна и до всяко друго
самадхи, поддържано от Първата Дхияна.131
23е. Отвъд, самадхи съществува без двете.
parato ’dvayaḥ
Над дхиянантара всяко самадхи е без витарка и вичара –
от самантаката пред Втората Дхияна до вглъбяването в
Четвъртата Арупя.
Сутрата132 учи, че има три вглъбявания – вглъбяване в пустотата (шунятасамадхи, ṡūnyatasamādhi), вглъбяване в липсата
на характеристики (анимиттасамадхи, ānimittasamādhi) и вглъбяване в липсата на намерение (апранихитасамадхи, apraṇihitasamādhi).
24а. Липсата на характеристики има аспекта Спокойствие.133
ānimittaḥ samākāraiḥ
Вглъбяването, свързвано с аспекта ((чертата)) на истината
за Унищожението (ниродхасатя, nirodhasatya) – тоест, вглъбяването, в което аскетът размишлява върху унищожението – се
нарича вглъбяване в липса на характеристики. Това вглъбяване
има четири аспекта.134
Защо получава това име?
Защото Нирвана или унищожението, бидейки свободно от
десет характеристики (нимитта), се нарича анимитта. Така
вглъбяването, което има Нирвана за свой обект, е анимитта.135
Десетте характеристики или белега (нимитта) са:
(1-5) петте аятани – външни източници на сетивните съзнания – физическа материя (рупа), звук и пр.;
(6-7) мъж и жена;
(8-10) трите характеристики на обусловените неща (самскриталакшани, saṁskṛtalakṣaṇa, ii.45) – възникване, продължителност-и-промяна и смърт.
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24b-c. Пустотата има аспектите пустота и не-Аз.136
śūnyatānātmaśunyataḥ | pravartate
Вглъбяването, свързано с двата аспекта – пустота (шуня,
ṡūnya) и не-Аз (анатман, anātman) – се нарича вглъбяване в пустотата (шунятасамадхи, ṡūnyatāsamādhi). Така има два аспекта, последните два аспекта от Истината за Страданието.
24c-d. Липсата на намерение е свързано с другите
Истини.
apraṇihitaḥ satyākārairataḥ paraiḥ
Вглъбяването в липса на намерение е вглъбяването, което
грабва другите десет аспекта.
От една страна са аспектите непостоянство (анитя) и страдание (духкха – първите два аспекта на Истината за Страданието) и четирите аспекта на Истината за Възникването, които
провокират ужас (удвега, udvega), а от друга страна са четирите
аспекта на Пътя, защото Пътят е като сал, който непременно ще
бъде изоставен.137
Вглъбяването, което грабва тези десет аспекта, е обърнато
към преминаване отвъд нещата, които са непостоянни, страдание, възникване и Пътя. Така то е наречено апранихита –
свободно от пранидхана – от волята или желанието за нещо.
Нирвана обаче, обратно – под тези четири аспекта и като
обект на вглъбяване в липса на намерение – не трябва да бъде
изоставяна, а последните два аспекта на Истината за Страданието, а именно пустотата и не-Аза, които са обектът на вглъбяването в пустотата, не провокират ужас, защото тези два аспекта принадлежат както на Нирвана, така и на обусловените
неща.
***
Тези три вглъбявания (самадхи) са два вида.
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25а. Чисти или безупречни (амала).138
śuddhāmalāḥ
Те са чисти (шуддхака, ṡuddhaka) или безупречни, тоест незамърсени (анасрава, anāsrava) според това дали са земни или
свръхземни. Земни – те съществуват в единадесет сфери; свръхземни – те съществуват в сферата на Пътя.139
25b. Безупречни, те са трите порти към освобождението
(вимокшамукха).140
nirmalās tu te vimokṣamukhatrayam |
Когато са незамърсени, те също се наричат „порти към
освобождението“, защото те действително са портите, водещи
към Нирвана или освобождението (мокша, mokṣa). Имаме пустотата като порта към освобождението (шунятавимокшамукха, ṡūnyatāvimokṣamukha), липсата на характеристики като порта към освобождението (анимиттавимокшамукха, ānimittavimokṣamukha) и липсата на намерение като порта към освобождението (апранихитавимокшамукха, apraṇihitavimokṣamukha).
25c-d. Има също три други вглъбявания (самадхи),
наречени „пустота на пустотата“ и пр.141
śūnyatāśūnyatādyākhyāstrayo ’parasamādhayaḥ
Те също се наричат вглъбяване в пустотата на пустотата
(шуняташунятасамадхи, śūnyatāśūnyatāsamādhi), вглъбяване в
липсата на намерение на липсата на намерение (апранихитапранихитасамадхи, apraṇihitāpraṇihitasamādhi) и вглъбяване в
липсата на характеристики на липсата на характеристики (анимиттанимиттасамадхи, ānimittānimittasamādhi), защото те
съответно имат, по начин, който ще обясним, вглъбяванията в
пустотата, в липсата на намерение и в липсата на характеристики за свои обекти.
26a-b. Първите две се отнасят до Ашаика под аспектите
пустота и непостоянство.
ālambete akṣaikṣaṃ dvau śūnyataś cāpy anityataḥ |
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Те имат за свой обект вглъбяването Ашаикша; тоест, те
имат за свой обект съответно вглъбяването в пустотата и вглъбяването в липса на намерение, както е осъществено от един
Архат (вж. viii.27а).
Вглъбяването в пустотата на пустотата размишлява върху
вглъбяването в пустотата, което счита дхармите за пусти и неАз, като пусти, но не като не-Аз, защото възгледът за не-Аз не
провокира същия ужас, както възгледът за пустотата.142
Вглъбяването в липса на намерение на липсата на намерение (апранихитапранихитасамадхи) има вглъбяването в липсата на намерение на Ашаикша за свой обект – вглъбяване,
което разглежда нещата под десет аспекта – непостоянство,
страдание и пр. (viii.24с), като ги счита за непостоянни. То не ги
разглежда като страдание, нито като причина (хету), възникване (самудая), условие (пратяя) или появяване (прабхава),
защото вглъбяването в липсата на намерение, бидейки незамърсено, не е страдание или причина; и независимо че вглъбяването в липсата на намерение е Пътят, вглъбяването в липсата
на намерение на липсата на намерение (апранихитапранихитасамадхи) повече не го разглежда като Път, истина (няя, nyāya),
маршрут (пратипад), нито като принадлежащо на истината
(найряника, nairyāṇika), защото целта, преследвана от аскета, е
той да стане отвратен от вглъбяването в липса на намерение.143
26c-d. Липсата на характеристики в липсата на
характеристики има за свой обект унищожението (кшаям), непридобито вследствие на съзнателно усилие и го разглежда като спокойствие
(шанта).144
ānimittānimittastu śāntato ’saṃkhyayā kṣayam
Тоест вглъбяването в липсата на характеристики на липсата
на характеристики има за свой обект унищожението, което не е
придобито с направено съзнателно усилие (апратисамкхяниродха, apratisaṁkhyānirodha) за ((постигане на)) вглъбяването в
липсата на характеристики, 145 и разглежда това унищожение
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под аспекта спокойствие, мислейки си: „Това унищожение е
спокойно“.
То няма за свой обект унищожението, придобито със съзнателно усилие (пратисамкхяниродха, pratisaṁkhyānirodha) за
((постигане на)) вглъбяването в липсата на характеристики,
защото това вглъбяване е незамърсено, а няма унищожение на
нищо, придобито със съзнателно усилие, което е чисто.146
Колкото до четирите аспекта, под които човек може да разглежда унищожението, придобито със съзнателно усилие, а
именно: унищожение (ниродха, nirodha), спокойствие (шанта,
ṡānta), превъзходно (пранита, praṇῑta) и напускане (нихсарана,
niḥsaraṇa, vii.13а), аспектът спокойствие тук е единственият
подходящ. 147 В действителност характеристиката унищожение
принадлежи на унищожението, непридобито със съзнателно
усилие, както и на унищожението, предизвикано от непостоянството;148 унищожението, непридобито със съзнателно усилие,
не е превъзходно, защото е морално неутрално (авякрита, avyākṛta);149 то не е напускане, защото не е разединяване от замърсяванията.150
***
Трите вглъбявания (самадхи) са изключително
27а. Замърсени (букв. притежаващи замърсяванията,
сасрава).
sāsravāḥ
Защото те мразят Пътя [: те се отвръщат от него, разглеждайки го като пуст и пр.] Само че такива вглъбявания не са
чисти или незамърсени дхарми.
***
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Къде възникват?
27a-b. Сред хората (сред Непоклатимите).151
nṛṣu
Те се отглеждат само от хора от Трите Двипа ((континента)), не от боговете.
Сред кои хора възникват?
27b. Сред Непоклатимите.
akopyasya
Само сред Архатите от клас Непоклатими (акопя, vi.56а)
((там akopyadharman са преведени като Неподвижни, но букв.
това е Архат, който е абсолютно неподатлив на регрес, на
дегенерация или упадък)) и сред никои други Архати.
В коя сфера (бхуми) съществуват?
27с. С изключение на седемте самантаки.
saptasāmantavarjitāḥ |
Тези вглъбявания възникват („имат за своя опора“) единадесет сфери, а именно Камадхату, Анагамя, осемте основни
вглъбявания (вглъбяванията Дхияна и Арупя с изключение на
встъпителните, прагови вглъбявания – самантаки) и дхиянантара.
***
Сутрата казва, че има четири отглеждания на вглъбяването (самадхибхавана, samādhibhāvanā): „Има отглеждане на
вглъбяването, което отглежда, практикува, повторно отглежда,
което има за свой резултат притежаването на щастие в този
свят“ и останалото.152

1768

Глава VIII

Вглъбявания

27с. Първата добра Дхияна е отглеждането на вглъбяване, което има за свой резултат щастие; (свръхестественото знание вследствие на [божественото]
виждане има виждането за свой резултат; отглеждането на добро, възникнало вследствие на практика има разбирането за свой резултат; вглъбяването, оприличавано на Ваджра (= Ваджропамасамадхи) от Четвъртата Дхияна има унищожаването на замърсяванията за свой резултат).153
samādhibhāvanā dhyānaṃ śubhamādyaṃ sukhāya hi

1. „Първата добра Дхияна“ е първата чиста (шуддхака,
ṡuddhaka) или незамърсена дхияна. Чрез тази дхияна аскетът
придобива „щастие в този свят“ (дриштадхармасукхавихара,
dṛṣṭadharmasukhavihāra). 154 Това се отнася и за другите три
Дхияни, както и за Четвъртата Дхияна.
Това вглъбяване не непременно има за свой резултат
щастие отвъд този свят, защото аскетът, който го притежава,
може да падне от него, може да се прероди по-високо или може
да придобие Нирвана: в тези три случая той не се радва на
щастие в един бъдещ живот.
28а. Свръхестественото знание (абхиджня) вследствие
на виждане има виждането за свой резултат.
darśanāyākṣyabhijñeṣṭā
2. Второто отглеждане на вглъбяването има за свой резултат придобиването на „виждане“ от знанието (джнянадаршана,
jñānadarṡana).155 Това е свръхестественото знание от божественото око (дивячакшурабхиджня, divyacakṣurabhijñā).156
28b. Отглеждането на добро, възникнало от практика,
има разбирането за свой резултат.
dhībhedāya prayogajāḥ |
3. Третото отглеждане на вглъбяването има за свой резултат
достигане до превъзходни форми на праджня (праджняпрабхеда, prajñāprabheda). 157 Това е самадхибхавана с най-висши
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качества, които възникват вследствие на отглеждането, тоест
качествата от трите сфери и чистите, незамърсени качества.158
Самадхито, което произвежда тези качества, се нарича самадхибхавана на тези качества.159
28с. Вглъбяването, оприличавано на Ваджра от Четвъртата Дхияна, има унищожаването на замърсяванията за свой резултат.
vajropamo ’ntye yo dhyāne sāsravakṣayabhāvanā |
4. В Четвъртата Дхияна се произвежда едно вглъбяване,
което се нарича отглеждане „подобно на Ваджра“ ((Vajra, светкавица)) (ваджропама, vajropama). Това вглъбяване унищожава всички замърсявания.
***
Според Школата Благословения, разяснявайки това четворно отглеждане на вглъбяванията, учи на своето собствено отглеждане.
Как така?
Защото той се поставя в Четвъртата Дхияна, за да осъществи Ваджропамасамадхи (vi.44b), което, както видяхме, може да
бъде осъществено и в други състояния на вглъбяване.160
***
Обяснихме вглъбяванията. Нека обясним качествата (гуна,
guṇa), които аскетът осъзнава ((разбира)) докато е в във вглъбяванията.161
29a. Неизмеримостите (апрамана) са четири на
брой.162
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apramāṇāni catvāri

Те са доброжелателство или приятелство (маитри, maitrῑ,
букв. любяща доброта), състрадание (каруна, karuṇā), радост
(мудита, muditā) и безпристрастност (упекша, upekṣa). Те са
наречени Неизмеримости (апрамани, apramāṇa), защото се
прилагат към неизброим брой същества, донасяйки след себе си
неизмерима заслуга, произвеждайки неизмерими [възмездийни]
резултати.163
29b. Защото се противопоставят на зложелателството и
пр.164
vyāpādādivipakṣataḥ |
Четирите неизмеримости, в този ред, се противопоставят на
(1) зложелателството (вяпада, vyāpadā), (2) жестокостта (вихимса, vihiṁsā), (3) неудовлетворението (арати, arati) и (4) сетивната ненаситност (камарага, kāmarāga) и враждебност (вяпада).
Доброжелателството е причина хората, отдадени на зли намерения, да ги изоставят и така нататък.
Видяхме, че медитацията върху отвратителни неща (ашубхабхавана, aṡubhabhāvanā, vi.9с) се противопоставя на сетивната ненаситност (камарага); тук научаваме, че безпристрастността също ѝ се протовопоставя.
Каква е разликата между медитацията върху отвратителните неща и безпристрастността по отношение на тяхното
противопоставяне на сетивната ненаситност?
Според Vibhāṣā (TD 27, т. 427с) има основание да се прави
разлика, що се отнася до сетивната ненаситност, ненаситността
за видими неща (варна, varṇa) от Камадхату и половата ненаситност (която е ненаситност за определено осезаемо нещо).
Само че медитацията върху отвратителните неща се противопоставя на първата от тези две ненаситности, а безпристрастността се противопоставя на втората.165
По-скоро ще кажем, че медитацията върху отвратителните
неща се противопоставя на половата ненаситност (защото тази
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медитация елиминира цялото желание, отнасящо се до цвят,
форма, аспект, контакт или поведение), докато безпристрастността се противопоставя на ненаситността, имаща за обект баща,
майка, деца и родители.
**
[Какво са Неизмеримостите?]
29с. Доброжелателството е липса на омраза.
maitryadveṣaḥ
Природата на доброжелателството е липса на зла умисъл.
29d. Също и състраданието.
api karuṇā
Така също и състраданието.
29е. Радостта е удовлетворение.
muditā sumanaskatā
Природата на радостта е удовлетворение (сауманася, ii.8а).
30а. Безпристрастността е липса на желание.
upekṣā ’lobhaḥ
Природата на безпристрастността е липсата на желание.
[Но ако безпристрастността е липса на желание,] как може
да се противопоставя на злонамереността?
[Вайбхашиките отговарят:] Защото злонамереността се предизвиква от желанието.
Ние по-скоро ще кажем, че безпристрастността е и липса на
желание, и липса на зла умисъл.166
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[Кои са аспектите или обектите на Неизмеримостите?]
30а-с. Техни аспекти са щастие, нещастие, радост и
съществата.
ākāraḥ sukhitā duḥkhitā vata | modantām iti sattvāś ca
Щастливите същества (сукхита, sukhita) са обектът на доброжелателството. По отношение на тях аскетът произвежда
ум, имащ следния аспект: „Съществата са щастливи!“ 167 и с
това той влиза в медитацията на доброжелателството (маитрибхавана, maitrῑbhāvanā).
Обект на медитация са и страдащите същества (дукхита,
duḥkhita). По отношение на тях аскетът мисли: „Съществата са
нещастни!“168 и с това той влиза в медитацията на състраданието (карунабхавана, karuṇābhāvanā).
Радостните същества (модантам, modantāṁ) са обектът на
радост. По отношение на тях аскетът мисли: „Съществата са
радостни!“ 169 и с това той влиза в медитацията на радостта
(мудитабхавана, muditābhāvanā).
Съществата, разглеждани просто като същества, без да се
прави разграничение, са обектът на безпристрастността. По отношение на тях аскетът произвежда ум, имащ следния аспект:
„Същества!“ и с това, с помощта на т.нар. „непредубеденост“
(мадхястхя, mādhyasthya), 170 той влиза в медитацията на безпристрастност (упекшабхавана, upekṣābhāvanā).
Все пак да се считат за щастливи съществата, които не притежават щастие, е един преднамерен възглед (адхимокша, adhimokṣa)171, неотговарящ на фактите и грешен (випарита, viparita).
Не, не е грешен:
(1) Когато аскетът мисли: „Съществата са щастливи“, смисълът е: „Нека съществата бъдат щастливи!“
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(2) Няма грешка в неговото намерение, защото
(3) Аскетът наистина знае, че поражда преднамерен възглед. И дори аскетът да е в грешка, какво лошо има в това? Ще
кажете ли, че Неизмеримостите са лоши, защото вземат съществата за такива, каквито не са? Само че те са корените на доброто, тъй като се противопоставят на злонамереността и пр.
***
Неизмеримостите имат живите същества за свой обект. И
по-точно
30d. Те имат живите същества от Камадхату за своя
сфера.
kāmasattvās tu gocaraḥ
В действителност те се противопоставят на зложелателството към на тези същества.
Обаче според Сутрата172 аскетът произвежда ум на доброжелателство в една главна посока, в две главни посоки ...
Сутрата говори за физическия свят, но има предвид съществата, които се намират във физическия свят.
В коя сфера аскетът произвежда Неизмеримостите?
31а. Радост – в две Дхияни.
dhyānayor muditā
Човек отглежда радостта (мудита) само в първите две Дхияни, защото радостта е удовлетворение (сауманася), а удовлетворението отсъства от другите Дхияни.
31b. Другите – в шест сфери.
anyāni ṣaṭsu
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Другите три Неизмеримости съществуват в шест сфери:
Анагамя, дхиянантара и Четирите Дхияни.
31с. А според други, в пет.
kecit tu pañcasu |
Въпреки това, според други учители, те са в само пет сфери, с изключение на Анагамя.
Според още по-други учители, те съществуват в десет сфери, добавяйки към шестте (7) Камадхату и (8-10) трите самантаки от висшите Дхияни. Броят се мени според това дали на
Неизмеримостите се приписва състоянието не-вглъбяване
(тоест Камадхату) като състояние на вглъбяване или на подготвителните нива (самантаките) като състояние на основни
Дхияни.
***
Казахме, че Неизмеримостите се противопоставят на зложелателството и пр. Това означава ли, че човек може да изостави
замърсяванията с помощта на Неизмеримостите?
31d. Няма изоставяне посредством Неизмеримостите.
na taiḥ prahāṇaṃ
Защото Неизмеримостите имат основните Дхияни за тяхна
сфера или за места на тяхното възникване;173 защото включват
спорадична или доброволна (адхимукти-, ii.72) преценка, а не
точна преценка и защото имат за свой обект живите същества, а
не общите характеристики на нещата (дхармасаманялакшана,
dharmasāmānyalakṣaṇa, ii.72).
Обаче в тяхната подготвителна фаза (прайога) Неизмеримостите обезпокояват зложелателството и пр. и Незмеримостите прогонват (букв. правят далечни) вече изоставеното зло-
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желателство. Ето защо по-горе казахме, че Неизмеримостите се
противопоставят на зложелателството и пр.
По-конкретно: 174 доброжелателството, състраданието и пр.,
отглеждани в подготвителните фази на Камадхату и Анагамя
(viii.22с), само наподобяват доброжелателството, състраданието
и пр. от състоянието на вглъбяване, което ще бъде отгледано в
основните Дхияни, ((където са)) нивата на Неизмеримостите в
буквалния смисъл на думата. След като са обезпокоили зложелателството и пр. с помощта на предварителните доброжелателство, състрадание и пр., аскетът произвежда, във вглъбяването Анагамя, един път на изоставяне (праханамарга), независим от доброжелателството, състраданието и пр. – път, чрез
който аскетът изоставя замърсяванията. След като замърсяванията са изоставени, аскетът придобива разединение от Камадхату, влиза в основната Дхияна и след това придобива Четирите Неизмеримости от сферата на основната Дхияна. Замърсяванията по такъв начин са прогонени и направени далечни, че
аскетът отсега нататък ще бъде непобедим, дори когато срещне
мощни причини за замърсяване.
Как начинаещият (адикармика, ādikārmika) отглежда доброжелателството?
Той извиква в ума си щастието, което самият той е изпитал;
той чува човек да говори за щастието, изпитано от други, от
Будите и Бодхисаттвите, Шраваките и Пратиекабудите. Той
отправя пожелание ((букв. оформя обет)) всички същества да
придобият това щастие.
Когато неговите замърсявания са твърде силни, аскетът не е
способен да изпълнява намерението си безпристрастно: тогава
той трябва да раздели всички същества на три категории –
приятели, хора, към които е безразличен, и врагове. Първата
категория също се разделя на три: добри приятели, средно
добри приятели и по-малко добри приятели и по същия начин и
третата (= врагове). Категорията хора, към които той е
безразличен, не се подразделя: така има всичко седем групи.
След като е направил това разделяне, аскетът първо отправя
1776

Глава VIII

Вглъбявания

пожелание ((оформя обет)) за щастие на своите добри приятели;
след това отправя пожелание за щастие на средно добрите
приятели и на по-малко добрите си приятели. Накрая аскетът
повече не различава трите категории приятели; тогава той
отправя същото пожелание за хората, към които е безразличен и
към своите врагове. По силата на всички тези пожелания
((обети)) той произвежда за най-големите си врагове същото
пожелание за щастие, което ((е отправил)) и към най-скъпите си
приятели.
Когато тази медитация или отглеждане на обета за щастие,
седморен и непредубеден, се придобие, аскетът след това
прогресивно увеличава полето на този обет, обхващайки своя
град, своята държава, една от основните посоки на света и след
това цялата вселена. Когато всички същества, без изключение,
са обхванати от неговия безкраен ум на доброжелателство,
медитацията върху доброжелателството е постигната.
Тези, които намират удоволствие в качествата на другите,
лесно и бързо отглеждат доброжелателството, но не и тези,
които намират удоволствие в откриване на грешки у другите.
Защото дори хора, отсекли своите корени да доброто (iv.79), не
са ((останали)) без своите добри качества, а човек може да
намери грешки дори сред самите Пратиекабуди: последиците
от много стари добри дела на първите и от лоши дела на
вторите, се забелязват по техните тела и пр.
По същия начин трябва да се разбира медитацията или отглеждането на състрадание и радост. Човек вижда как съществата падат в океана на страданието: той отправя пожелание
(адхимучяте, adhimucyate): „Нека бъдат свободни от страдание!
Нека навлязат в радостта“.175 По този начин човек се упражнява
в състрадание и радост. Този, който отглежда безпристрастност,
взема за своя отправна точка категорията хора, към които е безразличен, защото чертата на безпристрастността е, както видяхме, просто „Същества!“176
***
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В коя сфера на прераждане човек отглежда Неизмеримостите?

31е. Те се произвеждат сред хората.
nṛṣv eva janyante
Само хора могат да отглеждат Неизмеримостите, не и
същества от която и да било от другите сфери на прераждане.
***
Когато човек притежава една Неизмеримост, дали непременно притежава всички останали?
Не притежава непременно всичките.
31f. Той непременно притежава три.
tryanvito dhruvam
Човек, който е произвел Третата или Четвъртата Дхияна, не
може да притежава радост, тъй като удовлетворението липсва
от тези Дхияни. Когато човек притежава една Неизмеримост,
той винаги притежава три.
***
Какво са Освобожденията (вимокша)?
32а. Освобожденията са осем на брой.177
aṣṭau vimokṣāḥ

1778

Глава VIII

Вглъбявания

Според Сутрата: 178 (1) „Човек, надарен с физическа
материя, вижда физическа материя (рупи рупани пашяти, rūpi
rūpāṇi paṡyati): 179 това е Първото Освобождение; (2) нямайки
представа ((букв. идея)) за вътрешни видими неща, той вижда
външни видими неща: това е Второто Освобождение; (3)
пораждайки благоприятно Освобождение, той пребивава в това
вглъбяване: това е Третото Освобождение (вж. по-долу бел.
196).
Четвъртото до Седмото Освобождение са четирите вглъбявания от Арупядхату (Акашанантяятана и пр.). Осмото Освобождение е вглъбяването в унищожението на идеи и усещания
(самджняведитаниродхасамапатти, saṁjñāveditanirodhasamāpatti).
32a-b. Първите две са медитации върху отвратителни
неща (в две Дхияни).180
prathamāv aśubhā
Първите две Освобождения по своята природа са медитации върху отвратителни неща (vi.9), защото имат за свой аспект
идеята за едно посиняващо тяло и пр. [Аскетът разглежда вътрешните и външни видими неща, своето тяло или външните
тела като тела, които посиняват и пр.] Следователно правилата,
които засягат първите две Освобождения са същите, както за
медитациите върху отвратителните неща.
32b. Те са в две Дхияни.
dhyānayor dvayoḥ |
Те се отглеждат само в първите две Дхияни. Когато се отглеждат в Първата Дхияна, те се противопоставят181 на привързаността към видимите неща (варнарага, varṇarāga) от Камадхату. Когато се отглеждат във Втората Дхияна, те се противопоставят на привързаността към видимите неща от Първата
Дхияна. [Във Втората Дхияна няма привързаност към видими
неща, на които човек да се противопоставя в Третата Дхияна,
viii, стр. 1745].
1779

Глава VIII

Вглъбявания

32с. Третото – в последната Дхияна.
tṛtīyo ’ntye
Третото Освобождение може да се отглежда само в Четвъртата Дхияна.
32d. To e липса на желание.
sa cālobhaḥ
По своята природа то е коренът на доброто, ((наречен))
липса на желание, а не медитация върху отвратителни неща. В
действителност то взема за свой обект нещо, което счита за
добро: затова има аспекта на нещо добро.
***
Тези три Освобождения с дхармите, свързани с тях, са
петте скандхи. Що се отнася до Освобожденията от Арупядхату:
32d. Те са добри Арупи и вглъбяване.
śubhārupyāḥ samāhitāḥ
Третото до Седмото Освобождение са добри арупи, тоест те
са чисти или незамърсени (viii.5) и те се отнасят до вглъбяването (самахита), не и до арупя, която се произвежда в края на
живота182 [viii.16c, бел. 103].
Според други умът и умствените състояния, произведени
вследствие на възмездие за същества, родени в Арупядхату, не
са съсредоточени.
Наименованието „Освобождение“ се дава също на Пътя на
Освобождението (Вимуктимарга, Vimuktimārga) от встъпителните нива на вглъбяванията от Арупядхату (арупясамантакасамапатти, ārūpyasāmantakasamāpatti, viii.22), но не и на Неустоимия Път (пътят на изоставянето, Анантарямарга) от съ1780
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щите тези встъпителни нива, защото те имат за свой обект понисшата сфера, която изоставят, а Освобожденията получават
името си поради факта, че се отвръщат от по-нисшата сфера.183
33а. Вглъбяването в унищожението (ниродха-самапатти).
nirodhas tu samāpattiḥ
Вглъбяването в Унищожението или по-точно, вглъбяването
в унищожението на идеи и усещания (самджняведитаниродхасамапатти) е Осмото Освобождение. Вече го споменахме. 184
То се нарича „Освобождение“, защото се отвръща от идеите
(самджня) и от усещанията (ведита=ведана) или по-скоро,
защото се отвръща от всички обусловени неща.185
Според други, Осемте Освобождения 186 са наречени освобождения, защото освобождават човек от препятствията пред
вглъбяването.187
***
Вглъбяването в унищожението се осъществява
33b. Непосредствено след един фин-фин ум.188
sūkṣmasūkṣmād anantaram |
Един ум в Бхавагра (=Наивасамджнянасамджняятана),
принадлежащ на аскет, който е в състояние да осъществи вглъбяването в унищожението, е фин ((неуловим)) в сравнение с
който и да било ум, свързан с идеи (самджня). 189 „Фин-фин“
(сукшмасукшма, sūkṣmasūkṣma) означава много по-фин ум, но
все още такъв, който влиза във вглъбяването на унищожението
[тоест, „след който непосредствено следва ((вглъбяване в унищожението)) ...“].
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33c-d. Отивайки в чист ум от сферата на същото вглъбяване или в по-нисш ум на Ария.
svaśuddhakādharāryeṇa vyutthānaṃ cetasā tataḥ
Вглъбяването в унищожението се прекратява, когато се
появява или чист ум (viii.5) от сферата на Бхавагра, Четвъртата
Арупя – сферата, на която принадлежи вглъбяването в унищожението – или ум Ария, тоест незамърсен ум от сферата на
Третата Арупя. Тогава имаме влизане във вглъбяването на унищожението посредством един замърсен ум и излизане посредством един замърсен или незамърсен ум.190
***
Кой е обектът на Освобожденията?
34а. Първите имат за свой обект видимите неща от
Камадхату.
kāmāptadṛśyaviṣayāḥ prathamāḥ
Първите три Освобождения имат за свой обект физическата
материя (рупаятана, rūpāyatana) от Камадхату, противната
((букв. неприятната)) физическа материя за първите две и приятната физическа материя за Третото.
34b. Колкото до тези, които са не-материални – всичко, което принадлежи на Знанието, на Страданието от тяхната сфера и от по-висша сфера и пр.
ye tv arūpiṇaḥ | te ’nvayajñānapakṣordhvasvabhūduḥkhādigocarāḥ
Освобожденията от Арупядхату имат за свой обект Страданието в своята и в по-висша сфера,191 причината за и унищожението на това Страдание, съвкупността от Не-двойственото Знание (анваяджняна, anvayajñāna), унищожението, непридобито
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вследствие на съзнателно усилие (апратисамкхяниродха) 192 и
пространството (акаша, ākāṡa).193
***
Видяхме (32а-с), че първите две Освобождения принадлежат на първите две Дхияни, че Третото Освобождение
принадлежи на Четвъртата Дхияна. Защо няма Освобождение в
Третата Дхияна?
Тъй като във Втората Дхияна телесното съзнание липсва,
няма жажда ((ненаситност)) за видими неща от тази Дхияна [на
която да се противопоставя Третата Дхияна], защото Третата
Дхияна се „задвижва посредством своите превъзходни удоволствия“.
Но ако в Третата Дхияна няма жажда за видими неща, каква
цел преследва аскетът, за да произведе Третото Освобождение
[което е медитация върху един благоприятен физически обект]?
Аскетът трябва да „ощастливи“ ума си, който медитацията
върху отвратителните неща е потискала, или по-скоро той
трябва да вземе предвид своето постижение или липсата на
постижение. Той се пита дали първите две Освобождения са
били постигнати или не. Ако по време на неговото съзерцаване
на един благоприятен обект (Третото Освобождение), не
възникнат замърсявания, тогава първите две Освобождения са
били постигнати. 194 В действителност аскетът отглежда освобожденията, Доминиращите Аятани и пр. с двойна цел:
1) да премахне, да отдалечи замърсяванията;
2) да придобие майсторство във вглъбяването.
Това майсторство има за свой резултат произвеждането на
качества като Отсъствие на Раздор ((разпра)) (Арана, Araṇā) и
пр. и произвеждането на свръхестествените сили (риддхи, ṛddhi)
на Ариите: свръхестествената сила, чрез която светецът
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трансформира обектите или прави така, че да продължават ((да
съществуват)), чрез която отдава живота си и пр.195
***
Защо Сутрата употребява израза „след като е изпитал
[посредством тялото] ([кайена, kāyeṇa] сакшаткритва,
sākṣātkṛtvā) само в дефиницията за Третото и Осмото Освобождение?196
Това е поради тяхното превъзходство и защото се установява, че те съществуват в последната сфера на двете Дхату.197
***

35а. Доминиращите Аятани (абхибхваятана) са осем
на брой.198
abhibhvāyatanāny aṣṭau
1. Има идея за вътрешна физическа материя199 и има виждане на малко количество външна привлекателна и непривлекателна физическа материя: [в този момент възниква ((има))
мисъл: „Аз успях (абхибхуя, abhibhūya) да узная ((букв. аз успях
в знанието за)) цялата рупа ((материя)), аз успях във виждането
на всичката рупа.200 Това е Първата Доминираща Аятана].
2. Има идея за вътрешна физическа материя и има виждане
на неограничено количество външна физическа материя.
3. Има отсъствие на каквато и да било идея за вътрешна
физическа материя, но има виждане на малко количество външна физическа материя.
4. Има отсъствие на каквато и да било идея за вътрешна
физическа материя, но съществува виждане на голямо количество външна физическа материя.
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Тези са първите четири Доминиращи Аятани.
5-8. Има отсъствие на каквато и да било идея за физическа
материя, но има виждане на външно синьо, жълто, червено и
бяло.
Това прави общо осем.
35b. Две са като Първото Освобождение.
dvayam ādyavimokṣavat |
Първите две Доминиращи Аятани са подобни на Първото
Освобождение.
35с. Следващите са като Второто.
dve dvitīyavat
Третата и Четвъртата Доминираща Аятана са като Второто
Освобождение.
35d. А последните четири са като Третото Освобождение.
anyāni punaḥ śubhavimokṣavat
А последните четири са като Третото Освобождение.
Каква е разликата между Освобожденията и Доминиращите
Аятани?
Посредством Освобожденията човек само е „освободен“, а
посредством Доминиращите Аятани човек придобива господство ((доминира)) над техния обект. Това господство включва
разглеждането на обекта, както човек желае, и отсъствие на
всякакво замърсяване, провокирано от обекта.201
***
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36а. Съществуват десет Всеобхватни Аятани (критснаятани).202
daśa kṛtsnāni
Те се наричат „всеобхватни“ (критсна, kṛtsnā), защото обгръщат изцяло и изключително своя обект.203
Те са десет на брой: това е съвкупността от земя, вода, огън
и вятър; синьо, жълто, червено и бяло; плюс непрекъсваемите
аятани (анантяятана, ānantyāyatana) ((ānantyа, безкраен, вечен)) на пространството и съзнанието (Първото и Второто Вглъбяване от Арупядхату).
36b. Осем са липса на желание.
alobhāṣṭau
Първите осем по своята природа са коренът на доброто,
който е липса на желание: (със съпътстващите ги дхарми, те са
петте скандхи).
36с. Те принадлежат на последната Дхияна.
dhyāne ’ntye
Те се осъществяват от един аскет в Четвъртата Дхияна.
36d. Те имат Камадхату за свой обект.
gocaraḥ punaḥ | kāmāḥ
Те се отнасят до видимите неща (рупаятана) от Камадхату.
Само че някои мислят, че Четвъртата, Всеобхващащата
Аятана на Вятъра (ваюкритснаятана, vāyukṛtsnāyatana), има за
свой обект осезаемото нещо, наречено „елементът вятър“ (ваюдхату, vāyudhātu). Други пък мислят, че първите четири имат
осезаеми неща за свой обект, докато последните четири имат
видими неща за свой обект.204
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36е. Две са чиста арупя.
dve śuddhakārūpye
Последните две са чисти вглъбявания от Арупядхату.
36f. Те имат четирите скандхи от тяхната сфера за
свой обект.
svacatuḥskandhagocare
Техни обекти са четирите скандхи от сферата, към която
принадлежат (Първото и Второто вглъбяване от Арупядхату).
***
Осемте Доминиращи Аятани имат Осемте Освобождения
за свой „вход“, а Десетте Всеобхващащи Аятани имат Осемте
Доминиращи Аятани за свой вход: следващите ((по време)) в
действителност са по-висши от предходните.
Всички тези качества могат да имат умствената серия на
един Притхагджана или умствената серия на един Ария за своя
основа, с изключение на Освобождението от ((придобито вследствие на)) Унищожение (ниродхавимокша, nirodhavimokṣa), което може да се произведе единствено от Ариите.
***
(Що се отнася до придобиването на тези качества и до хората, които могат да ги произведат:)
37а. Унищожението беше обяснено.
nirodha uktaḥ
Всички видове Освобождение вследствие на Унищожение
бяха споменати по-рано.
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37b. Другите се придобиват или чрез разединяване,
или чрез отглеждане.
vairāgyaprayogāptaṃ tu śeṣitam |
Качествата, различни от Освобождението вследствие на
Унищожение, се придобиват или чрез разединяване (вайрагя,
vairāgya), или чрез отглеждане (прайога, prayoga) според това
дали са били отглеждани редовно или не.
37c-d. Качествата от Арупядхату се придобиват от същества от Трите Дхату; другите – само от хората.
tridhātvāśrayam ārūpyasaṃjñaṃ śeṣaṃ manuṣyajam
Освобожденията и Всеобхватните Аятани от Арупядхату се
отглеждат от същества, родени в някое от Трите Дхату. Но
само хора могат да отглеждат другите вглъбявания – трите
Освобождения, Осемте Доминиращи Аятани и осемте Всеобхватни Аятани – защото тези вглъбявания възникват вследствие
на силата на Учението.
Ако това е така, как може същества, родени в сферите (бхуми, bhūmi) на Рупадхату и Арупядхату да осъществяват вглъбяванията дхияна и арупя, които са по-висши от сферите, в които
са родени?
Те могат да правят това по силата на причината, ((по силата)) на действията (карма, karma) и ((по силата)) на природата
на нещата (дхармата, dharmatā).
38a-b. В две сфери, по силата на причината и на действието (карма), човек произвежда вглъбяванията
от Арупядхату.205
hetukarmabalād dhātvor ārūpyotpādanaṃ dvayoḥ |
В Рупадхату и в по-нисшите от Арупядхату сфери, по-висшите вглъбявания от Арупядхату възникват посредством силата
на причината,206 когато са били, в продължение на предишното
съществуване, внимателно и усилено отглеждани.207 Те ((вглъ1788
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бяванията)) възникват и по силата на действието (карма), тоест
поради предстоящото ((букв. надвисналото)) възмездие за предишно действие от категорията „да се възмезди по-късно“,
включващо сфера на възмездие, по-висша от тази (Рупадхату
или от по-нисшите сфери на Арупядхату), в която съществото е
родено. Това е защото някой, който не е разединен от по-нисша
сфера, не може да се прероди в по-висша сфера.208
38c-d. В Рупадхату дхияните се произвеждат от тези
сили и също поради природата на нещата.
dhyānānāṃ rūpadhātau tu tābhyāṃ dharmatayāpi ca
Същества, родени на по-нисше ниво в Рупадхату, произвеждат дхияни, по-висши от нивото, в което са се родили, благодарение на двете сили, споменати по-горе. Също така, в периода на края на света,209 те се произвеждат по силата на дхармата, dharmatā.210 В този период всички същества от по-нисшите
сфери произвеждат по-висши дхияни, защото резултатността
((ефикасността)) на добрите дхарми се развива изцяло.211
***
Колко ще продължи Добрият Закон (саддхарма, saddharma)
на Благословения, по време на който тези различни видове
дхарми212 ще могат ясно да се знаят и виждат?213
39a-b. Природата на Добрия Закон на Учителя е двойна
– агама и адхигама.214
saddharmo dvividhaḥ śāstur āgamādhigamātmakaḥ |
Агама (Āgama, традициите) е учението: Сутра, Виная и Абхидхарма. 215 Адхигама (Adhigama, „святост“ 216 или разбиране)
са дхармите, помагащи за Бодхи ((просветлението)) (бодхипакшикадхарма, bodhipākṣikadharma – крилата на Бодхи, vi.67b),
отглеждани от Ариите от Трите Колесници, и резултатите от
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религиозния живот, vi.51, получени посредством Трите Колесници.) Такъв е Добрият Закон – двоен по своята природа.
39c-d. Тези, които го проповядват и които го отглеждат, го подкрепят.217
dhātāras tasya vaktāraḥ pratipattāra eva ca
Тези, които проповядват Добрия Закон – Сутрите и пр.,
подкрепят Добрия Закон, което е агама. Тези, които отглеждат
или осъществяват Добрия Закон, дхармите, помагащи за Бодхи
и пр., поддържат Добрия Закон, което е адхигама. Докато такива хора съществуват в света, Добрият Закон ще продължава.
Казано е (в Самюктагама, Saṁyuktāgama, TD 2, т. 177b19),
че Добрият Закон ще продължи хиляда години след Паринирваната.
Това число се отнася до адхигама, 218 но според други,
агама ще продължи по-дълго.219
***
Настоящият труд се основава на ученията за Абхидхарма [и
включва смисъла на Абхидхарма, i.2с]. [Има много начини за
обяснение на Абхидхарма:] според кое от тях в настоящия труд
е обяснена Абхидхарма?220
40. Абхидхармата, която е съставена въз основа тълкуванията на Вайбхашиките от Кашмир, е, в нейната
цялост, каквото съм обяснил. Това, че някои идеи,
възпроизведени тук, са уловени лошо, е наша грешка, защото само Муни имат авторитета (прамана)
да тълкуват Добрия Закон.221
kāśmīravaibhāṣikanīti siddhaḥ prāyo mayā ’yaṃ kathito
’bhidharmaḥ | yaddurgṛhītaṃ tad ihāsmadāgaḥ saddharmanītau manayaḥ pramāṇam
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В голямата си част тази Абхидхарма, изговорена от мен, е
Абхидхарма, както е съставена от Вайбхашиките от Кашмир.
Това, което тук е предадено лошо, е моя грешка, защото само
Будите и синовете на Будите имат авторитета да тълкуват
Добрия Закон.222
41. Учителят, окото на света, е затворено; свидетелите,
повечето от тях, са умрели; Законът грешно се
представя от хора, които не са видели Истината и
от лоши, платени философи, независими, от които
няма никаква полза.
nimīlite śāstari lokacakṣuṣi kṣayaṃ gate sākṣijane ca
bhūyasā | adṛṣṭatattvairniravagrahaiḥ kṛtaṃ kutārkikaiḥ
śāsanametadākulam
42. Защото този, който знае, е отпътувал по Върховния
Път, както и подкрепящите Закона на този, който
знае: светът повече няма Защитник. Замърсяванията, които унищожават духовните качества, сега
имат пълна свобода.
gate ’tha śāntiṃ paramāṃ svayaṃbhuvi svayaṃbhuvaḥ
śāsanadhurdhareṣu ca | jagaty anāthe gunaghātibhir mataiḥ niraṅkuśaiḥ svairamihādya caryate
43. Виждайки, че Законът на Муни е в последното си
дихание и че това е часът на силите на замърсяванията, тези които желаят освобождение трябва да
бъдат усърдни.223
iti kaṇṭhagataprāṇaṃ viditvā śāsanaṃ muneḥ | balakālaṃ
malānāṃ ca na pramādyaṃ mumukṣubhiḥ
С това завършва Осма Глава на Абхидхармакошабхашям,
озаглавена „Напътствия към Вглъбяванията“.

***
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1

Кариката има самапаттих шубхаикагрям, samāpattiḥ ṡubhaikāgryam; но
Сутрата говори за самадхи. За традиционното обобщение на Глава VIII и за
самапатти-самадхи, samāpatti-samādhi, вж. по-долу viii.23, бел. 128.
2
Парамартха превежда“ „дхияна, произведена посредством възникване,
дхияна, произведена посредством съсредоточаване“.
3
Коша, iii.2с, vi.38а-b, 43a-b, ii.41d. Има три (или две) нива в небето на Първата Дхияна и пр. За „съществуванията дхияна“ вж. viii.12, 14а, 16с, 19с.
4
Пали: кусалачиттекаггата, kusalacittekaggatā (Висуддхимагга, Visuddhimagga, 84; вж. индекса); Маджджхима, Majjhima, i.301, Самютта,
Saṁyutta, v.21, Дхаммасангани, Dhammasaṅgaṇi, 11 (читтассекаггата,
cittassekaggatā) (Преводачът споменава Ръководство на Йогавачара,
Yogāvacara’s Manual, стр. xxiv); г-жа Rhys Davids, Psychology, 1914, 104
(препратки към каноническите текстове). самадхи =адхичитта, vi, стр.978;
част от Пътя, част от Бодхи, vi.54d, 70; риддхипада, ṛddhipāda, vi.69c-d, част
от Шаикша и Ашаикша, vi.75.
Бодхисаттвабхуми, Bodhisattvabhūmi, свитък 82b цитира viii. 27с-28.
За самадхи, един много „научен“ текст в Majjhima, i.301.
Самадхискандха, samādhiskandha обхваща три части от Пътя –
самягвяяма, самяксмрити и самяксамадхи; samyagvyāyāma, samyaksmṛti,
samyaksamādhi – от това следва, че човек разграничава: (1) самадхи (= читтасса екаггата, cittassa ekaggatā);( 2) нимитите от самадхито, които са
смритюпастханите; (3) паришкарите, pariṣkāra от самадхито, които са
самякпрадханите, samyakpradhāna; (4) отглеждането (бхавана) на самадхи,
което е отглеждане на самадхи, прадханите и смритюпастханите [„отглеждането“ се разбира в смисъл на паришуддхи, парипури; pariṡuddhi, paripūri].
5
Който и да влезе в дхияна, тоест всеки, който притежава вглъбяването, наречено дхияна, обезателно притежава умствените състояния и ума (четирите
скандхи), „дисциплината дхияна“ (iv.2), която е рупа.
6
Екаламбаната читтанам, ekālambanatā cittānām е дефиницията от Абхидхарма, но човек трябва да разбира читтачаиттанам, cittacaittānām: „Фактът, че умовете и умствените състояния ...“
7
Дефинирано в Коша, ii.24.
8
По същия начин, по който Вайшешиките твърдят, че едно парче от дрехата
е бяло, шуклагунайогат, ṡuklaguṇayogāt поради връзката му с качеството
бяло.
9
Всички умове съдържат самадхи, но ум, свързан (сампраюкта) със слабо
самадхи, не е съсредоточен (екагра, ekāgra).
10
Според Vyākhyā двете дефиниции в същата Сутра: адхичиттам шикша
катама | чатвари дхиянани; adhicittaṁ ṡikṣa katama | catvāri dhyānāni. За
трите шикши, ṡikṣā, вж. Ангуттара, Aṅguttara, i. 235, ii.194, Коша, vi.43с.
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Както адхишилам шикша, adhiṡῑlaṁ ṡikṣā е шита, ṡῑta, така адхипраджням
шикша, adhiprajñaṁ ṡikṣā е праджня, а адхичиттам шикша е просто читта.
Само че дхияните са адхичиттам шикша и така са читта. Нещо повече,
дхияните са самадхи, така самадхи е читта.
Както шилапаришуддхи, ṡῑlapariṡuddhi е шила, дриштипаришуддхи, dṛṣṭipariṡuddhi е дришти и вимуктипаришуддхи, vimuktipariṡuddhi е вимукти.
(Вж. Коша, vi. 76с,).
11
Отговаря Сарвастивадина.
12
Махавютпатти, Māhāvyutpatti, 245, 1052, 1055, упанидхятавя, нидхяяти;
upanidhyātavya, nidhyāyati. Коша, i.41с, където Vyākhyā обяснява: самтиранам ... вишайопанидхянапурвакам нишчаякаршанам; saṁtῑraṇam … viṣayopanidhyānapūrvakaṁ niṡcayākarṣaṇam.
13
Тази формулировка е особено застъпена в Сутрата за Петте Вимуктиаятани, Vimuktyāyatana, цитирана от Vyākhyā, пълна форма на думата, i.27
(Mаhāvyutpatti, 81, Dῑgha, iii.241, Aṅguttara, iii.21); Saṁyutta, iii.13: самахито
бхиккхаве бхиккху ятхабхутам паджанати; samāhito bhikkhave bhikkhu
yathābhūtaṁ pajānāti; ii.31; самадхупанисам ятхабхутам нянадассанам;
samādhūpanisaṁ yathābhūtaṁ ñāṇadassanam и т.н. И на други места,
Неттиппакарана, Nettippakaraṇa, 66, Aṅguttara, v. 3, Visuddhimagga, 371 и
т.н.
Според всички тези текстове самадхи е необходимо за точното знание,
необходимо за освобождението. По този въпрос, вж. Compendium, 55, 75;
Коша, vi, Предговор, viii.22d.
14
Според Сюан-цанг и глосите на Саеки. Според Парамартха: „Някои други
учители казват, че ting 定 (= самадхи) е дхияна. Какво означава дхияна?
Посредством „ting“ се придобива знание, виждане, затова се нарича дхияна.
Защо? Защото умът, който придобива ting [= ум самахита ((вглъбен ум))],
наистина знае и вижда. Думата дхияна обозначава ssu 思 (чинта, четана,
cintā, cetanā); liang 量 (да измеря). Ssu e праджня ((мъдрост, висше знание)).
Такъв е Сиддханта ((Siddhānta, окончателeн край))“.
15
Както една модерна карета се тегли от две кобили, впрегнати с юзди, така
дхияна е вързана с шаматха ((ṡamatha, спокойствие)) и випашяна ((vipaṡyanā, прозрение)). В Арупите спокойствието е огромно, умствената работа –
малко; в Анагамя – обратното (viii.22); в дхияните има равновесие.
Шаматха = самадхи = вглъбяване; випашяна = праджня.
Издателите от Pali Text Society, (на фона на няколко ръкописа) четат юганандха, yuganandha (Патисамбхида, Paṭisambhidā, ii.92 и сл.; Visuddhimagga,
149): „Някои отглеждат випассана, предшествана от саматха; ... някои
отглеждат саматха, предшествана от випассана ... някои отглеждат саматха
и випассана, вързани заедно (саматхавипассанам юганандхам бхавети,
samādhavipassanaṁ yuganandhaṁ bhāveti“).
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„Дхармите, вързани заедно и наричани самадхи и праджня, не отиват
отвъд една друга ... samādhipaṇṇāsaṁkhātā yuganandhadhammā aññamaññam
anativattanānā …“). Бодхичаряватара, Bodhicāryāvatāra, viii.4,
Шикшасамуччая, Ṡikṣāsamuccaya, 119, Сутраламкара, Sūtrālaṁkāra, xiv.9.
Compemdium, 55, 75.
В Тантризма юганаддхака, yuganaddhaka или юганаддхакрама, yuganaddhakrama е не-разграничаването на самсара и нирвана, на грахака ((grāhaka,
грабващия – субекта)) и грахя ((grāhya, грабнатото – обекта)) и пр. (Панчакрама, Pañcakrama, стр. 46-48).
16
За замърсената дхияна, вж. историята за един монах, който вярвал, че е
Сротаапанна от Първата Дхияна, един Архат от Четвъртата, но който в
действителност остава субект на желание, Przyluski, Açoka, 390.
Тримата лоши „медитиращи“, дхияин, dhyāyin, Коша, v. 21b-d и бел. 76;
Majjhima, iii.14.
17
Значението на витарка, вичара, прити и сукха е обяснено по-долу.
В Ниддеса, Niddesa, стр. 373 има интересно есе за класификацията на
дхияните.
18
Тук има затруднение. Как авторът, казвайки че Първата Дхияна е
вичарапритисукхават, vicāraprῑtisukhavat, неявно казва, че тази Дхияна
също „съдържа витарка“? В действителност дхиянантара „съдържа вичара“
и съдържа „витарка“. Vyākhyā обяснява: ятха дхиянантаре вичаро на притисукхаван ити авитарко наивам аям вичарах | вишешито хи аям вичарах
притисукхасахапатхитах | вичарапритисукхавад ити притисукхавата вичарена притисукхена ча сампаюктакам пратхамам дхианам ити артххах;
yathā dhyānāntare vicāro na prῑtisukhavān ity avitarko naivam ayaṁ vicāraḥ |
viṡeṣito hy ayaṁ vicāraḥ prῑtisukhasahapaṭhitaḥ | vicāraprῑtisukhavad iti prῑtisukhavatā vicāreṇa prῑtisukhena ca saṁprayuktam prathamaṁ dhyānam ity
arthaḥ.
Васубандху не казва витаркапритисукхават, защото иска да каже, че
другите Дхияни губят, в този ред, посочените части. Ако Втората Дхияна
трябваше да се дефинира като без витарка, тогава дхиянантара щeше да се
бърка с Втората Дхияна.
19
За Арупите вж. Majjhima, i.2, 164, 410, ii.261 (където първите две са игнорирани), Visuddhimagga, I11, 336-340; Commentary on the Dῑgha, Dialogues,
iii. стр.273: акаcананчаятана, ākāsānañcāyatana е дхияна, която има безкрайността на пространството за свой обект; препратки към бележките на Рис
Дейвидс, пак там стр. 216.
20
Парамартха превежда: „Възниква отделяне-от-по-нисша-сфера“. Сюанцанг: „То е четворно, защото възниква от отделяне от по-нисша сфера“. П‘укуанг (TD 41, т. 418b16) обяснява: „Тя ((Арупя)) е четворна, защото възниква
вследствие на отделяне от възникване в по-нисша сфера“. Фа-пао (TD 41, т.
788с3) казва: „Тя е четворна поради отделяне от възникване в по-нисша
сфера“: „отделяне от възникване“ означава „отделяне от замърсени дхарми“
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или по-скоро „да отдели себе си и да възникне“. Човек възниква по-горе,
защото се отделя от това, което е по-долу.
21
Коша, iii.3, обяснява как Арупядхату, което не включва никакви места или
нива, все пак е четворно от гледна точка на начина на съществуване на
боговете, които възникват там: арупядхатур астхана упапаття чатурвидхах; ārūpyadhātur asthāna upapattyā caturvidhaḥ. Абхисамаяламкаралока,
Abhisamayālaṁkārāloka (в Аштасахасрика, Aṣṭasāhasrikā, 153, 18) след като
цитира това определение, добавя ред (взет назаем от коя Шастра?): дхиянад
урдхвам сасамстхано рупешадбхаво‘тха ва; dhyānād ūrdhvaṁ sasaṁsthāno
rūpeṣadbhāvo’tha vā (Sic MSS – букв. предадено в Ръкописа): „Или по-скоро,
поставен над света от дхияни (= Рупадхату), той включва форма, защото там
има малко количество рупа“. Будистката космология признава някои небеса,
намиращи се ((букв. насложени)) над Арупядхату, в които се намират
замъците (kung 宫); вж. напр. Hastings’ Encyclopedia of Religion and Ethics,
статия „Cosmologie“.
Катхаваттху, Kathāvatthu, viii.8, xvi.9. Андхаките, Andhaka твърдят, че в
Арупядхату съществува някаква фина материя (въз основа на текста =
виджнянапратяянамарупам, vijñānapratyayanāmarūpam). Вж. Васумитра,
Vasumitra и Бхавя, Bhavya.
Махасамгхиките, Mahāsāṁghika и Махишасаките, Mahῑṡasaka – а
Vibhāṣā добавя и Вибхаджявадините, Vibhajyavādin (вж. по-долу) – приемат
съществуването на рупа.
Бележки на Японския издател, Коментар върху Самаябхеда, Samayabheda: Шестте вида съзнание (шад виджнянакаях, ṣaḍ vijñānakāyaḥ) съществуват в Рупадхату и Арупядхату. Но ако съществуваше рупа в Арупядхату,
защо е наречено Арупядхату ((Дхату без материя))? Защото там съществува
фина рупа, не груба рупа.
Vibhāṣā (TD 27, т. 431b6): Някои казват, че в Арупядхату съществува
рупа, като например Вибхаджявадините ... Махасамгхиките мислят, че в
Арупядхату има рупа, която е резултатът от действието.
Шарипутрабхидхарма, Ṡāriputrābhidharma, казва, че в Арупядхату има
рупа, а именно рупата, която формира част от дхармаятана, dharmāyatana.
Махаяна, Mahāyāna казва, че в Арупядхату има рупа, която е резултатът
от самадхи. Вж. Махадхармабхерисутра, Mahādharmabherῑsūtra (TD 9, т.
293с10) и Махаяна Паринирвана сутра, Mahāyāna Parinirvāṇa Sūtra (TD 12,
т. 415а17, а25): „Светците от Двете Колесници не могат да знаят как
боговете от Наивасамджнянасамджняятана са ... Само Буда знае тези,
които имат живот (аюс, ayus, shou-ming 夀命) сред боговете Асамджнин,
Asaṁjñin; същото важи и за съществата в Наивасамджнянасамджняятана“.
22
Според други, трябва да разбираме: По силата на текста: сарвашо
рупасамджнянам саматикрамат, sarvaṡo rūpasaṁjñānāṁ samatikramāt, се
доказва, че в арупясамапатти, ārūpyasamāpatti вече няма никаква рупа“.
Японският издател разбира: „Защото се отрича, че в това самапатти има
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анасрава самвара ((ānāsrava saṁvara – замърсена дисциплина, ограничение,
свободно от постоянно изливащ се резултат, тоест няма ограничение, което
да е следствие от постоянно изливащ се резултат))“.
23
Вж. iii.14а. „Прозрачен“ много слабо отразява смисъла на думата аччха
((acchа, сияещ, бистър като вода)). Това се отнася до една рупа, която може
да преминава през други рупи – материя, наподобяваща етер“.
24
Защото „съществуванията-във-вглъбяване“ (упапатти), както „вглъбяванията“ (самапатти), стават по-добри и по-добри.
25
Вж. ii.14, iii.3.
26
За самсришта, saṁsṛṣṭa, iii.32a-b.
По този въпрос Махакоттхита, Mahākoṭṭhita разговаря със Сарипутта,
Sāriputta, Majjhima, i.206 (Вж. Коша, ii.45).
27
Но двете китайски версии, тук и по-долу, четат: намарупа-виджнянайор,
nāmarūpa-vijñānayor – един прочит, потвърден от палийските източници.
Вякхя, Vyākhyā обаче цитира Сутрата: тадятхаюшман шарупутра две
надакалапяв акаша уччхрите сятам | тe’ньонянишрите | аньоням нишритя
тиштхеятам | татра касчид екам апанайед | двития нипатет | двитиям
апанайед ека нипатет | евам аюшман шарипутра нама ча рупам чаньонянишритам аньоням нишритя тиштхати ... ;
tadyathāyuṣman ṡāruputra dve naḍakalāpyāv ākāṡa ucchrite syātām | te
’nyonyaniṡrite | anyonyaṁ niṡritya tiṣṭheyātām | tatra kaṡcid ekām apanayed |
dvῑtῑya nipatet | dvitῑyām apanayed ekā nipatet | evam āyuṡman ṡāriputra nāma ca
rūpaṁ cānyonyaniṡritam anyonyaṁ niṡritya tiṣṭhati … Същото сравнение в
Saṁyutta, ii.114, но ((там са)) намарупа и виджняна, а не рупа и наман.
28
Аргумент на Вибхаджявадините според Vibhāṣā, вж. по-горе бел. 21.
29
Много близка редакция, Saṁyutta, iii.53 (превод на Warren, стр. 162).
30
Vyākhyā. строфата: аюр ушма‘тха виджнянам ...; āyur uṣmā’thā vijñānam
… „Когато животът, топлината и виджняна напуснат тялото, то остава изоставено, безчувствено, като парче дърво“ (ii.45а) доказва, че Сутрата се
отнася само до Камадхату, защото (1) В Арупядхату няма физическо тяло;
(2) В Рупадхату тялото съществува, но „не продължава след смъртта“: рупадхату ту яди апи кайо‘сти татра каянидханам; rūpadhātu tu yadi api kayo
’sti tatra kāyanidhanam [според iii.9].
31
Формулировката за онези същества, които възникват спонтанно (упадука,
upāduka), е: виджнянапратяям шадаятанам, vijñānapratyayaṁ ṣaḍāyatanam,
защото намарупа са петте скандхи, все още не взели състоянието шадаятана
(анишпаннашадаятанавастха, aniṣpannaṣaḍāyatanāvastha); само че шадаятана съществува от самото начало за съществата упападука, upapāduka,
Коша, ii.14.
32
Това е вследствие на Сутрата, която имаме като редакция на пали в
Дигха, Dῑgha, ii.63: виджнянам чед ананда матух кукшим навакрамед апи ну
тан намарупам калалатвая саммурчхет | но бхаданта | виджнянам чед
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анандавакрамя кшипрам евапакрамед апи ну тан намарупам иттхатхвая
праджнайета | но бхаданта | виджнянам чед ананда дахарася кумарася
кумарикая ва уччхидйета винашйен на бхавед апи ну тан намарупам
вриддхим випулантам ападйета | но бхаданта;
vijñānaṁ ced ānanda mātuḥ kukṣiṁ navakrāmed api nu tan nāmarūpaṁ kalalatvāya saṁmūrchet | no bhadanta | vijñānaṁ ced ānandāvakrāmya kṣipram
evāpakrāmed api nu tan nāmarūpāṁ itthatvāya prajñāyeta | no bhadanta | vijñānaṁ ced ānanda daharasya kumārasya kumārikāyā vā ucchidyeta vinaṡyen na
bhaved api nu tan nāmarūpaṁ vṛddhiṁ vipulantām āpadyeta | no bhadanta.
33
Удаисутра, Udāyῑsūtra (Коша, ii.44d) казва: бхедач ча каясяти-крамя
деван кавадикарабхарабхакшан анятамасмин дивйе маномаякая упападяте;
bhedāc ca kāyasyātikramya devān kavaḍῑkārāhārabhakṣān anyatamasmin divye
manomayakāya upapadyate.
Aṅguttara, iii.192, срв. Dῑgha, i.34, 186.
34
Притяхаравачанат, Prῑtyāhāravacanāt; iii.98.
35
Йе те шантавимокша атикрамя рупани арупях ...; ye te ṡāntavimokṣā
atikramya rūpāṇy ārūpyāḥ; ... viii.32.
36
Мадхяма, Madhyāma, TD 1, т.581b19.
37
Срв. Удана, Udāna, iii.10. Бхава е дефинирана в i.8с.
Вж. Предговора към Глави V и VI. Посредством първата земна дхияна,
която несъмнено е дхияна, човек не може да се издигне над Първата Дхияна
и така нататък. Няма бхава ((съществуване)), посредством което човек да
отиде отвъд Наивасамджнянасамджняятана, което е Бхавагра – върхът на
бхава. Освен това, човек не може да срещне категорично отпътуване от едно
по-нисше състояние в никое по-висше състояние на съществуване, защото
падането винаги е възможно. Така човек напуска бхава единствено с помощта на Пътя, който не формира част от никое Дхату и който не е бхава.
38
Vibhāṣā, TD 27, т. 431b15: Възражение на Вибхаджявадините: Ако в Арупядхату няма абсолютно никаква рупа или физическа материя, тогава рупата на съществата, които умират в Камадхату и Рупадхату и се прераждат в
Арупядхату и които по-късно умират в Арупядхату и се прераждат по-долу,
ще е прекъсната ((букв. отсечена)) за 20,000, 40,000 и 80,000 калпи. Как
тяхната рупа се произвежда отново? Ако, както вие предполагате, тяхната
рупа, след като е била отсечена, изоставена (прахина, prahῑṇa), се произведе
отново, какво ще ни попречи да кажем, че самскарите, дори да са отсечени
и изоставени при придобиването на Нирвана, няма да се появят отново покъсно? За да се избегне този проблем, човек трябва да приеме, че в Арупядхату съществува рупа.
39
Парамартха: „Тъй като е ароматизиран ((букв. парфюмиран)) (васита,
vāsita) от една предишна причина, която трябва да узрее в рупа, умът сега
има ефикасността да произведе рупа“.
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Изглежда наистина, че изразът васана, vāsanā (Коша, iv.27d, vii.28с, 30с,
32d) е чужд за Сарвастивада, Sarvāstivāda. Както и да е, Самгхабхадра,
Saṁghabhadra не го използва.
Saṁghabhadra в своята Пракаранашасана, Prakaraṇaṡāsana (TD 29, т.
964b26) казва: „Какво означава изразът арупя? Това означава, че там няма
рупа. Когато същество умира [в Арупядхату] и се преражда по-долу, рупа
възниква от читта ((ума)). Ние твърдим, че в този свят материалните и
нематериалните (рупин, арупин) дхарми в действителност се произвеждат в
реципрочна зависимост: от промяната в ума възниква разнообразието на
рупа. Когато материалните органи се променят, съответно виджняна ((съзнанието)) се променя. Така когато същество, умиращо в Арупядхату, възниква
по-долу, се установява, че серията на неговия ум (читтасамтати,
cittasaṁtati) благоприятства произвеждането на рупа, а по нейната сила,
рупата от по-нисше съществуване благоприятства това възникване. Само че
не е допустимо да се казва, че рупа възниква единствено от ума. Тя също
съществува по причина на серията-на-ума-придружаван-от-рупа в едно
предишно съществуване: рупата, разрушена за дълго време, е своето собствено семе. В действителност ние твърдим, че сабхагахету ((подобната
причина)) едновременно е и минала, и настояща (ii.52а). Защото Архатите,
които вече са постигнали Нирвана, са отсекли без остатък серията на
скандхите; там не остава никаква причина, която да може да произведе
възникването на нови скандхи: няма случай, който да се представи като
пример за същество, което умира в Арупядхату [и взема нова рупа]. (Вж.
аргумента на Вибхаджявадините, бел. 38).
В своята Няянусара, Nyāyānusāra (TD 29, т. 757с17) Saṁghabhadra казва:
„Агамите ((ученията)), цитирани от нашия опонент не доказват, че рупа
съществува в Арупядхату. Неговият аргумент от гледна точка на разума
няма стойност, защото, дори и да няма рупа в Арупядхату, рупата на същество от Арупядхату, което току-що е умряло и е на път да се прероди подолу, идва от ума. Ние заявяваме, че в този свят ...
40
iii.3c-d: никаям дживитам чатра нишрита читтасамтатих; nikāyaṁ
jῑvitaṁ cātra niṡritā cittasaṁtatiḥ; вж. ii. 41, 45.
41
Vyākhyā: прайогакала акашадини акамбанани; prayogakāla ākāṡādῑny
ākambanāni. Сюан-цанг: Аскетът, по време на своето подготвително
упражнение мисли: „Пространството е безкрайно“, „Шесторната виджняна е
безкрайна“, „Няма нищо“.
За арупите и за това как човек ги придобива, вж. Majjhima, i.164, Сутта,
Sutta, 121, Visuddhimagga, 326 и сл.
Vibhāṣā (TD 27, т. 432с23): „Не поради нейната природа или нейния обект,
а поради нейната прайога ((подготвителното упражнение за нея)), акашанантя, ākāṡānantya получава своето име. Начинаещият (адикармика, ādikārmika) разсъждава върху характеристиките на пустотата ((седнал)) отгоре на
една стена, на върха на едно дърво, на покрива на къщата; когато „грабва“
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тази характеристика на безкрайната акаша“. В арупите аскетът разсъждава
върху анитя ((непостоянството)), пратяя ((условията)) и пр.
Васумитра обяснява как в акимчаня, ākiṁcanya (подготвителното ниво)
понятието за субект и обект е пропъдено; вж. по-горе Глава VII, бел. 323.
42
Въпросът е дали има или няма самджня ((идея)) в четвъртата арупя – сферата ((състояща се)) от „нито-самджня и нито-не-самджня“. Aṅguttara,
iv.426; Kathāvatthu, xiii.12; Васумитра и Бхавя.
„Вглъбяването в унищожението на самджня и ведана ((идеи и усещания))“ може да се придобие само от аскет, който е влязъл в тази арупя (ii.44d,
стр.229 и iii.6с). От този факт може да се заключи, че там има самджня. (За
финия-фин ум, viii.33b).
43
Срв. Majjhima, i.435, ii.230; Aṅguttara, iv.422, Visuddhimagga, 335. Това се
отнася до самджня ((идеите)) от по-нисшите вглъбявания. В действителност
човек влиза в четвъртата арупя когато става отвратен от нея вследствие на
медитация, практикувана в самантаката ((прага)) пред третата арупя.
44
Тоест „причина за глупост“ (саммохакарана, saṁmohakāraṇa).
45
касмат ту таис тад евам грихяте; kasmāt tu tais tad evaṁ gṛhyate, тоест,
според Vyākhyā: таир ити татсамапаттибхис тад ити
наивасамджнянасамджняятанам евам грихята ити наива самджня насамджнети грихята ити артхах |; tair iti tatsamāpattibhis tad iti naivasaṁjñānāsaṁjñāyatanam evam gṛhyata iti naiva saṁjñā nāsaṁjñeti gṛhyata ity arthaḥ |
46
Сюан-цанг: Мауласамапатти, дхияните и арупите, обяснение по-горе, са
осем на брой ...
Парамартха: Мауласамапатти ((коренните вглъбявания)), считани за
действителни дхарми (или дравя), са само осем дравя: четири рупасамапатти и четири арупясамапатти.
Vyākhyā: самапаттидравяни мауланити шакхас тешам нопанясянта ити
абхипраях; samāpattidravyāṇi maulānῑti ṡākhās teṣāṁ nopanyasyanta ity
abhprāyaḥ. Шакхите, Ṡākhā или „клоновете“, са самантаките (viii.22а) и
дхиянанантара или асамджнисамапатти и ниродхасамапатти.
47
Тук трябва да се откажем да преведем анасрава като „чист“ – превод,
който другаде се оправдава със синонима амала, нирмала; amala, nirmala.
Vibhāṣā, TD 27, т. 821с17. Анасрава самапатти е чисто в буквалния
смисъл на думата, защо не се нарича шуддхака, ṡuddhaka? ... Някои казват:
името се установява въз основа на разликата в смисъла. Самапатти, което
едновременно е добро (кушака, kuṡaka) и притежаващо-асрави (сасрава,
лаукика), е първото противоречие за замърсените дхарми: то е наречено
шуддха, защото смисълът за чистота доминира в него. Смисълът на анасрава
е доминиращ в Благородния Път.
Шуддхака означава кушала сасрава; анасрава е Пътят. Но вглъбяването
кушала сасрава, е самала, сакашая, савиша, сакантака, сасрава и садоша;
samala, sakaṣāya, saviṣa, sakaṇṭaka, sāsrava, sadoṣa : как може да се нарече
шуддхака? Само че то е наречено така, дори да не е абсолютно чисто, защото
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то отчасти е чисто, защото не е смесено с клеша; защото се противопоставя
на клешите; защото благоприятства вглъбяването анасрава, което е чисто в
буквалния смисъл на думата; защото благоприятства (анукула, anukūla)
Пътя; и защото е ескортът на анасравите.
48
Тоест „човек не може, след като е влязъл в това осмо вглъбяване, да медитира върху Пътя“. Vibhāṣā, 162.11. Човек не може да практикува Пътя в
Камадхату, нито в Бхавагра. Вж. Предговора към Глави V-VI.
49
Māhāvyutpatti, 85.7: асваданасампраюктадхияна; āsvādanasaṁprayuktadhyāna . Aṅguttara, ii.126: „Човек ... влиза и пребивава в Първата Дхияна; той
я вкусва, заобичва я и намира сетивна наслада там (там асадети там никаметитена ча виттим ападжджати; taṁ assādeti taṁ nikāmetitena ca vittiṁ
āpajjati). Ако умре без да падне от нея, той се преражда в света на Брахмакаиките“. Същото важи за другите Дхияни с прераждане в небеса, подходящи за тях.
Андхаките, за да оборят на Тхеравадините, се позовават на този текст от
Kathāvatthu, siii.7.
50
При F. Heiler, Buddhistische Versenkung, 1922, откриваме много пълна
европейска библиография. Най-забележителните палийски източници са
Вибханга, Vibhaṅga, 257, Висуддхи, Visuddhi, 139. Сред европейските творби,
Burnouf, Lotus, 800, Senart, Mahāvastu, i.552 (забравен от Хайлер, Heiler).
Съвсем видно е, че каноническите дефиниции остават неясни, въпреки
усилията на Абхидхармиките-Абхидхаммики.
51
В Бхашя ((коментара)) на първи ред Сюан-цанг казва: „Кариката
обозначава teng ch’ih 等持 (=самадхи) с думата ting 定 (фиксиран, определен,
застопорен): думите се различават, но смисълът е същият. Ето защо
Сутрата (Самюкта, Saṁyukta, 28.21; вж. също Madhyāma, TD 1, т. 788с19)
казва: „Ting 定 (стхити) на ума, teng-ting 等定 (самстхити) на ума е каквото
се нарича самяксамадхи; то също се нарича шубхаикагря, ṡubhaikāgrya“.
В Бхашя на трети ред, Парамартха казва: „Под chu 住 (стхити) трябва да
се разбира шубхаикагря, ṡubhaikāgrya, защото chu 住 е другото име на
самадхи. Сутрата казва: „Какво е самадхи? То е chu 住 (фиксираност) на
ума в правилния обект (самягвишая, samyagviṣaya), правилно условие
(авастха)“.
Първата Дхияна: съдържа витарка, вичара, прити (=сауманася, благоприятно усещане на манас, „удовлетворение“, ii.8а), сукха (=прашрабдхи, формира част от самскараскандха, ii.25) и самадхи.
Втората Дхияна: съдържа адхятмасампрасада, adhyātmasamprasāda
(=шраддхендрия, ṡraddhendriya), прити (=сауманася), сукха (=прашрабдхи)
и самадхи.
Третата Дхияна: съдържа упекша (=самскаропекша, ii.25), смрити,
сампраджаня, сукха (благоприятно усещане, ведана, ii.7с) и самадхи.
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Четвъртата Дхияна: съдържа упекша (нито-благоприятно-нито-неблагоприятно усещане), упекша-паришуддхи; upekṣā-pariṡuddhi (=самскаропекша,
saṁskāropekṣā), смритипатишуддхи, smṛtipatiṡuddhi и самадхи.
52
Тук Парамартха добавя: „Тези пет във вглъбяване, са способни да доведат до обратното на прашрабдхи ((спокойствие)).
53
Чатурангасенават, Caturaṅgasenavāt: срв. Самантапасадика, Samantapāsādikā, i.146: „Както човек под „армия“ разбира отделните части на армията и нищо друго (ятха сенангесу ева санасаммути, yathā sеnaṅgеsu eva
sanāsammuti), така под Дхияна се разбират фините части и нищо друго ...
Vibhaṅga казва: „Дхияна съдържа витарка, вичара, притисукха и читтася
екаграта“; ... така читтаикаграта също е част“. По същия начин Школата
учи, че дхармаправичая, dharmapravicaya е едновременно Бодхи и част от
Бодхи, че самягдришти е Пътят и част от Пътя и че вглъбяването върху
въздържането от храна е Упаваса и част от Упаваса (iv.29).
54
Формулировката за тази упекша е дадена във Vyākhyā, iii.35: чакшуша
рупани дриштва наива сумана бхавати [= нанунияте] на дурманма бхавати
[=на пратиханяте] упекшако бхавати [= набхуджати | катхам набхуджати ким пратисамкхяя ахосвид апратисамкхяя ити вишешаянн аха]
смритиман сампраджанан [=смритисампраюктая праджняя пратисамикшаманах];
cakṣuṣā rūpāṇi dṛṣṭvā naiva sumanā bhavati [=nānuniyate] na durmanā bhavati [=na pratihanyate] upekṣako bhavati [= nābhujati | kathaṁ nābhujati kiṁ
pratisaṁkhyāya āhosvid apratisaṁkhyāya iti viṡeṣayann āha] smṛtimān saṁprajānan [= smṛtisaṁprayuktayā prajñayā pratisamῑkṣamāṇaḥ].
Както е в случая със зрителното съзнание и неговите обекти, така е и при
петте други съзнания.
Тази шесторна безпристрастност е шесторната сатата, сататавихара.
Вж. vii.32, бел. 186.
Това е маджджхатта ((majjhatta, неутралност)) на ума във Vibhaṅga;
Visuddhimagga. 659.
Самантапасадика, Samantapāsādikā, i.150, коментар за упеккхако вихасим;
upekkhako vikāsim.
55
Поради тази причина е казано, че Буда никога не е апратисамкхяя упекша,
apratisaṁkhyāya upekṣā. Как човек може да изхвърли лошата упекша с помощта на добрата упекша, iii.35d.
56
Vibhāṣā (TD 27, т. 412а26): Частите на дхияните имат осемнадесет различни имена; но колко неща са в действителност? Само единадесет. В Първата
Дхияна има пет имена и пет неща. Във Втората Дхияна частите са четири на
брой, три – както в Първата – и адхятмасампрасада, adhyātmasaṁprasāda. В
Третата Дхияна има пет части: петата част вече беше спомената; и четири
нови. В Четвъртата Дхияна има четири части: последните три вече бяха
споменати; добавя се първата ...
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В първите две Дхияни има прашрабдхисукха, тоест сукха, състояща се в
прашрабдхи; в Третата има веданасукха – сукха, състояща се в усещане.
Сукха от първите две Дхияни формира част от самскараскандха; сукха от
Третата е част от веданаскандха ...
Единството на обекта на ума (читтаикагря, cittaikāgrya) е дхияна, защото
дхияна по природа е самадхи (тоест читтаикагря). Самадхи и другите така
изредени [дхарми] са части на дхияна.
57

Във Vibhaṅga сукха от Първата Дхияна е четасика сукха, четосамфассаджа сукха, cetosaṁphassaja sukha; тази сукха се придружава от пити, pῑti и
затова е наречена питисукха; пити е памоджджа, pāmojja ... аттаманата
читасса; attamanatā cittassa.
За прашрабдхи, ii.17с, 25, iv.48 (самскараскандха).
Vibhāṣā цитира бел. 56.
Saṁghabhadra, TD 29, т. 761а2: В нашата система не е казано, че прашрабдхи
е сукхендрия (= благоприятно усещане), по-скоро прашрабдхи е причината за
сукха, частта сукха от първите две Дхияни ... В Писанието не само ведана
сукха (благоприятното усещане) е наречено сукха; някои други дхарми
((също)) получават това име. Казано е например, че има три сукхи – праханасукха, вирагасукха (?) и ниродхасукха; prahāṇasukha, virāgasuhka, nirodhasukha; другаде е казано, че сукха е петорна – правраджясукха, вивекасукха,
шаматхасукха, бодхисукха (вж. vi.50b) и нирванасукха; pravrajyāsukha,
vivekasukha, ṡamathasukha, bodhisukha, nirvāṇasukha. Така изразът сукха
((щастие)) в Сутрите обозначава всички видове дхарми ...
58
Vyākhyā, пълна форма на думата, iii.32с. Сукха от Третата Дхияна почива
само върху манас ((ума)), не върху другите органи (мана евашритам, mana
evāṡritam). Камадхату няма сукха от сферата на манас (манобхумика сукха,
manobhūmika sukha).
59
„Благоприятно усещане, имащо за своя основа петте органа, изградени от
атоми, усещане, свързано с петте съзнания (зрително ... осезателно)“, ii.25.
60
Съществата, възникнали в небето на Първата Дхияна притежават зрително
съзнание и пр., но не хората, които са влезли във вглъбяването от Първата
Дхияна.
61
Vyākhyā: самахитавастхантараласамудачарат | дариштантиканам
килаиша пакшах | тешам хи на двибхумикам ева сукхендриям камапратхамадхиянабхумикам ким тархи чатурбхумикам;
samāhitāvasthāntarālasamudācārāt | dāṛṣṭāntikānāṁ kilaiṣa pakṣaḥ | teṣāṁ hi
na dvibhūmikam eva sukhendriyaṁ kāmaprathamadhyānabhūmikaṁ kiṁ tarbi
caturbhūmikam (= Сукхендрия не само принадлежи на двете „сфери“ – на
Камадхату и Първата Дхияна – но също на Втората и Третата Дхияна). ата
ева ча вибхашаям бхадантена саутрантикеноктам абхидхармиканам
параматенева (?) чакшурвиджнянадикам адхастад урдхвам акришята ити
тад евам асйештам бхавати чакшурвиджнянадикам двитиядидхиянабху-
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микам апи бхаватити апи;
ata eva vibhāṣāyām bhadantena sautrāntikenoktam ābhidhārmikāṇāṁ
paramaṭeneva (?) cakṣurviñānādikam adshastād ūrdhvam ākṛṣyata iti tad evaṁ
asyeṣṭam bhavati cakṣurvijñānādikam dvitῑyādidhyānabhūmikam api bhavatῑty
api.
Абхидхармиките мислят, че зрително съзнание съществува само в
Камадхату и Първата Дхияна (i.46, viii.13a), но допускат, че съществата от
по-висшите Дхияни виждат с помощта на по-нисше зрително съзнание: „зрителното съзнание е изтеглeно от по-ниското до по-високото като че ли с
машина“ (?). Саутрантика Бхаданта, Sautrāntika Bhadanta във Vibhāṣā
мисли, че е по-лесно да се приеме, че зрителното съзнание е от сферата на
Втората Дхияна ...
62
Как може едно умствено (чаитасика, caitasika) усещане да бъде почувствано от тялото (кайена, kāyena)?
63
Vibhaṅga (стр. 259) тук разбира сукха като четасика сукха (както и Вайбхашиките) и обяснява кая като трите скандхи – сання, самкхара и винняна;
saññā, saṁkhāra, viññāṇā.
Кайена сакшаткароти, kāyena sākṣātkaroti, vi.43c, 58b, viii.9, 35n. SBE. 45,
стр.23.
64
Vyākhyā: чатуртхе дхияне прашрабдхисукхам бхуйо бхавати бахутарам
бхавати дхиянантаребхияш чатурбхася прашрабдхатарават | тадбхуяств
‘пи сукхасявачанам | чатуртхе дхияне сукхам ночяте | тася сукхасявачанад
ведана сукхам ева трития дхияне на чатуртхе сукха веданастити татра
ночята ити абхиптаях;
caturthe dhyāne praṡrabdhisukhaṁ bhuyo bhavati bahutaraṁ bhavati dhyānāntarebhyaṡ caturbhasya praṡrabdhataravāt | tadbhūyastv’pi sukhasyāvacanam
| caturthe dhyāne sukhaṁ nocyate | tasya sukhasyāvacanād vedanā sukham eva
tṛtῑya dhyāne na caturthe sukhā vedanāstῑti tatra nocyata ity abhiptāyaḥ.
В Четвъртата Дхияна сукхата ((щастието)), което се състои от прашрабдхи, „добруване“, е по-голямо от това в по-нисшите нива и въпреки това човек не приписва сукха на това ниво: оттук следва, че в по-нисшите нива частта от сукха обозначава усещането за сукха – сукха от усещане [а не прашрабдхисукха] и че в Четвъртата Дхияна няма усещане за сукха.
65
Според Vyākhyā. Бхашя дава само първите думи на Сутрата (както
виждаме във версията на Парамартха).
а) Сюан-цанг: Освен това, защото Сутрата (Saṁyukta, TD 2, т. 123а13)
казва: ясмин самайе арияшраваках правивекаджам притим кайена сакашаткритвопасампадя вихарати панчася дхармас тасмин самайе прахиянте
панча дхарма бхаванапарипурим гаччханти [ити вистарах явад бхавания
дхармах катаме | тадятха прамодям (?) притих прашрабдхих сукхам
самадхиш ча];
yasmin samaye āryaṡrāvakaḥ pravivekajāṁ prῑtiṁ kāyena sākaṣātkṛtvopasaṁpadya viharati pañcāsya dharmās tasmin samaye prahῑyante pañca dharmā
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bhavanāparipūriṁ gacchanti [iti vistaraḥ yāvad bhāvanῑyā dharmāḥ katame |
tadyathā prāmodyaṁ (?) prῑtiḥ praṡrabdhiḥ sukhaṁ samādhiṡ ca.]
Срв. списъка в Saṁyutta, iv.76. Aṅguttara, v.1 и др. (прамодядаях, prāmodyādayaḥ);
б) Парамартха: „Освен това, защото Сутрата разграничава прашрабдхи
от сукха. Както казва Сутрата: ясмин самайе арияшраваках прашрабдхиджам притим кайена сакшаткритва упасампадя вихарати; yasmin samaye
āryaṡravāvakaḥ praṡrabdhijāṁ prῑtiṁ kāyena sākṣātkṛtvā upasaṁpadya viharati.
В Сутрата прашрабдхи е именовано отделно от сукха. Така знаем, че те
се различават“. [Прочитът прашрабдхиджа вероятно е грешка.]
66
Vyākhyā: „Така в първите три Дхияни сукха е само телесна сукха“.
67
Vyākhyā: самадхиджася абахирбхутася каявиджнянасампраюктася ведитасукхася самадхянукулатват; samādhijasya abahirbhūtasya kāyavijñānasaṁprayuktasya veditasukhasya samādhyanukūlatvāt.
68
Vyākhyā: Съзнанието за осезание ((допир)) от сферата на Камадхату не
може да грабва осезаемото от сферата на Рупадхату, откъдето следва, че
съзнанието за осезание, което грабва прашрабдхи, е от сферата на Рупадхату
и че благоприятното усещане (сукха), свързано с това съзнание, може да
бъде „част от дхияна“.
69
Според Сюан-цанг: наиша дошах | прашрабдхипратяяся виджнянася
утпаттех; naiṣa doṣaḥ | praṡrabdhipratyayasya vijñānasya utpatteḥ; според
Парамартха: наишо‘ртхах сваям прашрабдхивиджнянася утпаттех;
naiṡo’rthaḥ svayam praṡrabdhivijñānasya utpatteḥ.
Вякхя дава много задоволително обяснение: „Органът на осезание на
човек във вглъбяване [дори да е от сферата на Камадхату] преминава в
такова състояние [там анастхам гатам яд ... tām anasthāṁ gataṁ yad …], че
може да бъде основа на съзнанието за осезание от по-висша сфера.
Saṁghabhadra, TD 29, т.761b10. Вайбхашика: Освен това е недопустимо,
имайки за своя основа (ашрая, āṡraya) един орган на осезание (кайендрия) от
Камадхату, да възниква съзнание за осезание от сферата на Рупадхату. Така
не може да се каже, че съзнанието за осезание (каявиджняна) на едно тяло
от Камадхату ще грабне осезаемото от прашрабдхи, възникнало от дхияна.
Ако някой ни отговори, дори това осезание да е произведено вътрешно (като
се самоосновава на вътрешен обект), че е способно да произведе подобно
съзнание [на осезание от Рупадхату], дори последното да се поддържа от
тяло в Камадхату, този отговор е нищо повече от празни думи, без аргументи или текстове, които да го подкрепят. Какъв аргумент или текст сочи, че
тяло от Камадхату ще грабне рупа, която е прашрабдхи, а не друго осезаемо? Тази теза противоречи на достоверните източници; само учението на
Абхидхарма е безупречно. Тук Стхавира казва: „Откъде знаете, че прашрабдхи е наречено на сукха? ...
70
За Вайбхашиките прашрабдхи (=част от дхияна, наречена сукха) е самскара, която може да бъде анасрава. Защото неговото противоположно –
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споменатата част от дхияна – е усещането, свързано със съзнанието за
осезание, което знае прашрабдхи, ((което)) определено е осезаемо.
71
Този въпрос е разгледан в ii.25.
72
Сюан-цанг добавя: „В Сутрата е казано е, че петнадесет дхату са единствено сасрава“; Коша, i.31c-d в бел.; Vibhāṣā, вж. TD 27, т. 871с11.
73
ii.33, вж. i.33; iv.11d; viii. бел. 74; 27с-28.
74
Vyākhyā споменава два прочита: витаркавичарайор аяугападям
дошавачанач ча; vitarkavicarayor ayaugapadyaṁ doṣavacanāc ca и дошавачанат, doṡāvacanāt (= асамавадханена ча на касчид доша учята ити
артхах; asamavadhānena ca na kaṡcid doṣa ucyata ity arthaḥ). Парамартха
следва втория прочит.
75
Според Саеки, Саутрантиките; по-горе, Дарштантиките.
76
Парамартха (т. 298с24): древните учители не казват това. Човек не може,
според тяхната авторитетна оценка, да знае кои дхарми са част от Пътя (? Pu
sui k’o chih 不隨可知).
77
Vyākhyā: йогачарабхумидашанена вичарям етат; yogācarabhūmidarṡanena
vicāryam etat. След това следва изложение на доктрината на Saṁghabhadra:
татра каутухалам патайети ачарясамгхабхадрaх | аям чатрартхасамкшепо драштавях; tatra kautūhalaṁ pātayety ācārya-saṁghabhadraḥ | ayaṁ
cātrārthasaṁkṣepo draṣṭavyaḥ.
Дхияните съдържат голям брой дхарми: защо определени дхарми се считат за части (анга, aṅga)? Дхармите, които са пратипакшанга, pratipakṣāṅga
или противопоставяне, анушамсанга, anuṡaṁsāṅga или превъзходство, и
тадубхаянга, tadubhāyāṅga или и противопоставяне, и превъзходство, се
считат за части. [Във вглъбяванията Арупядхату не се разграничават части,
защото вкусът на всички тях е спокойствие, шаматхаикарасата, ṡamathaikarasatā]. В Първата Дхияна: (1) витарка и вичара се противопоставят на
лошите умове (витарка) от Камадхату (кама или похот, вяпада или нараняване и вихимса или убиване); (2) прити и сукха се придобиват, когато
витарка и вичара са изхвърлили противопоставящите им се (випакша,
vipakṣa) и поради факта, че се отделят от тях; (3) самадхи и читтаикаграта,
съсредоточаване или еднонасоченост-на-ума, посредством силата на което
четирите други части съществуват. Във Втората Дхияна: на адхятмасампрасада, adhyātmasaṁprasāda се противопоставят витарка и вичара; прити
и сукха съставляват част от превъзходството. В Третата Дхияна: на упекша,
смрити и сампраджаня се противопоставя прити; сукха е част от превъзходството; В Четвъртата Дхияна: на упекшапаришуддхи и смритипаришуддхи се противопоставя сукха; адухкхасукхаведана, aduḥkhāsukhavedanā е част
от превъзходството. Вж. Vibhaṅga, 263.
78
Йогасутра, Yogasūtra, i.47.
79
Шраддха прасадах; ṡraddhā prasādaḥ; ii.25.
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Васумитра (във Vibhāṣā, TD 27, т. 415с28) сравнява витарка-вичара с
вълни, които развълнуват водата; когато те сa изхвърлeни, умът е сампрасанна ((saṁprasanna – бистър, чист)), както водата е наречена бистра, когато
вълните се успокоят, така вярата (шраддха, ṡraddhā) е наречена адхятмасампрасада, ((adhyātmasaṁprasāda – вътрешна чистота)).
80
Парамартха пропуска тези обяснения.
81
Vyākhyā дава някои примери: пaрйешакаманоджалпавастха витарках |
пратявекашакаманоджалпавастха вичарах; paryeṣakamanojalpāvasthā
vitarkaḥ | pratyavekaṣakamanojalpāvasthā vicāraḥ | ваксамуттхапикавастхавитарках | таданявастха вичара ити бхагавадвишешах | авикшиптавастха
самадхих | прашантавахитавастха читтасядхиятмасампрасада ити |
vāksamutthāpikāvasthāvitarkaḥ | tadanyāvasthā vicāra iti bhagavadviṡeṣaḥ |
avikṣiptāvasthā samādhiḥ | praṡāntavāhitavasthā cittasyādhyātmasaṁprasāda iti |
За съществуването на чаитасики, различни от читта (и на бхаутики,
различни от махабхута).
82
Сюан-цанг: „Колкото и разумно да е, това не е моята система“.
83
Стхавирите според П‘у-куанг (TD 41, т. 424с5) и Фа-пао (TD 41, т.
792с29).
Сюан-цанг: Как една друга школа твърди, че прити не е сауманася? Тя
казва, че има отделно прити, чаитасика дхарма ((умствена дхарма)); докато
в Трите Дхияни сукха ((щастието)) е изцяло сауманася ((умствено удовлетворение)), прити и сауманася са различни.
84
Вж. ii.7с-8а за прити.
85

Парамартха (TD 29, т. 299а9) преписва pi-p’o-li-to ching 篦波利多經. Вж.
също Коша, v.9а, Madhyāma (TD 1, т.695b4), Saṁyutta, v.213, Majjhima, iii.26,
Аттхасалини, Atthasālinῑ, 175.
Сюан-цанг превежда: Буда, в Сутрата с Обяснението на Випарясите,
Viparyāsa, учи за постепенното изчезване на петте индрии – усещане,
даурманася, daurmanasya и пр. [В Първата Дхияна има разрушаване на
даурманася, във Втората – на духкха], в Третата – на сауманася, в Четвъртата – на сукха. Така прити е сауманася.
86
Дефиниция за Четвъртата Дхияна: са сукхася ча праханад духкхася ча
праханат пурвам ева сауманасядаурманасяйор астамгамад адухкхам асукхам упекшасмритипаришуддхам чатуртхам дхиянам ...;
sa sukhasya ca prahāṇād duḥkhasya ca prahāṇat pūrvam eva saumanasyadaurmanasyayor astaṁgamād aduḥkham asukham upekṡāsmṛtipariṡuddhaṁ
caturthaṁ dhyānam …
87
Проблемът със сенджита, señjita и анинджуа, āniñjua e разгледан в iv.46
(vi.24a-b); апакшасалите, apakṣāla, iii.101. Madhyаma, 5.1, Majjhima, i.454,
ii.261 (анаджасаппаясутта, āṇañjasappāyasutta), Aṅguttara, v.135 (кантака
= апакшала; kaṇṭaka = apakṣāla).
88
Срв. iii. 101.
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89

Вж. Коша, i.30b и ii.31 за дхату и чаиттите, които съществуват в Рупадхату.
90
Сюан-цанг: „и понеже умственото удовлетворение там е голямо“. [Така
там има сукха от сферата на манас].
91
Саеки добавя: „защото умственото удовлетворение там е фино ((неуловимо))“.
92
Вж. iv.8a.
93
Сюан-цанг: „Същества, възникнали в трите по-висши бхуми (=Дхияни)
произвеждат три виджнянакаи (зрително съзнание и пр.) и един „информативен ум“ (виджняптичитта, vijñapticitta) от сферата на първата Дхияна.
Вж. vii.50.
94
See vii.50. Сюан-цанг: „Същества, възникнали по-горе, произвеждат
дхармата от по-долу, напр. нирманачитта, nirmāṇacitta“.
95
Поради ползата ((от практиката)) (прайоджанена, prayojanena) тези
същества произвеждат виджняна от Първата Дхияна, не поради самочувствие (бахумана, бахумāна). Освен това тази виджняна е добра, тя ще съдържа възмездие, което те трябва да създадат. Така те не правят усилие, за да
проявят една добра виджняна.
96
Трипракарам анятра нирведхагият, triprakāram anyatra nirvedhāgῑyāt (вж.
viii.17).
97
Парамартха: „Във Vibhāṣā“.
Vyākhyā цитира Vibhāṣā: сяч чхуддхакам вайрагйена лабхета, париханя
виджахят | сяч чхуддхакам упапаття лабхета, упапаття виджахят | аху |
сят | катхам ити аха | ханабхагиям пратхамам дхиянам;
syāc chuddhakaṁ vairāgyeṇa lābheta, parihāṇyā vijahyāt | syāc chuddhakam
upapattyā labheta, upapattyā vijahyāt | āhu | syāt | katham ity āha |
hānabhāgῑyaṁ prathamaṁ dhyānam.
98
Vibhāṣā, TD 27, т. 822с14. Когато човек придобие състоянието Архат (или
кшаяджняна, kṣayajñāna), той вече е придобил Първата Дхияна от клас
анасрава в момента на влизане в самяктванияма; защо да казваме, че я
придобива в момента на придобиване на състояние Архат? Текстът трябва
да казва, че човек придобива тази Дхияна в момента на влизане в самяктванияма, а не при придобиване на състоянието Архат.
99
Влизайки в Първата Дхияна, аскетът съзерцава Истините. Той притежава
първата анасрава Дхияна. Ако той продължи да съзерцава (правахе, pravāhe),
моментът от анасрава Дхияната се следва от момент на анасрава Дхияна;
ако напусне (вюттханакале, vyutthānakāle) това съзерцание, анасрава
Дхияната се следва от чиста или шуддхака Дхияна.
100
Когато един аскет отглежда смесеното вглъбяване (vi.42, vii.23a), в което
моментите анасрава и шуддхака (чист) следват един след друг, имаме
възходящо вглъбяване, едно „вглъбяване, което преминава над определени
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сфери“ (viii.18с), тоест Първата Дхияна се следва от Втората или Третата
Дхияна.
101
След Третата Дхияна: (1-2) две от тези бхуми (шуддхака и анасрава), (3-6)
четири, две от Четвъртата Дхияна, две от акашанантя, ākāṡānantya; (7-10)
четири, две от Първата и две от Втората Дхияна.
И по същия този начин за Четвъртата Дхияна и за акашанантя.
102
Сюан-цанг добавя: „След [чиста] наивасамджнянасамджняятана могат
да възникнат шест вида вглъбявания: чисто и замърсено от същата тази
аятана, āyatana; анасрава и чистo от Втората и Третата Арупя. След Първата
[чиста] Дхияна – седем вида: трите от Първата Дхияна; анасрава и чистoтo от
Втората и Третата. След акинчаня, ākiñcanya – осем; след Втората Дхияна –
девет; след виджнянанантя, vijñānānantya – десет; след другите чисти
вглъбявания – единадесет“.
103
Дотук авторът говори за самапаттидхияните – вглъбявания или състояния на съзерцаване и тяхната последователност; но кушаласамхита, kuṡalasaṁhita, „добрият ум на вглъбяване“, който съществува в упапаттидхияните, тоест в Рупадхату (= от дхияна; брахмалока, brahmaloka и пр.) и
който се придобива вследствие на възникване (упапаттилабхика), също се
нарича дхияна (шуддхака дхияна). Когато същество от Рупадхату умира,
тази чиста дхияна се прекратява. Може ли тя да се следва само от замърсена
дхияна от същата сфера? Не: „По време на смъртта, следвайки след чистото,
има замърсено състояние от някоя сфера“. В действителност смъртта (маранабхава, maraṇabhava) никога не е вглъбена (самахита) (iii.43): едно същество в Рупадхату в момента, в който умира, никога не притежава дхияната
от чисто вглъбяване. „Умът на ((с който се влиза в)) превъплъщаване“
(пратисамдхичитта, pratisaṁdhicitta), който следва „ума по време на смъртта“ (маранабхава), ще е замърсен, не вглъбен.
104
Парамартха превежда: „с изключение на нирведхабхагията“.
Тези четири категории са дхармите дуппативиджджха, duppaṭivijja от
Dῑgha, iii.277. Вж. цитирания източник в iv.125, vi. 20а.
105
Ханабхагия, hānabhāgῑyā следва след ханабхагия, когато няма напредък,
стхитибхагия, sthitibhāgῑya следва, когато чистото вглъбяване е подсилено
((укрепено, затвърдено)) и когато има напредък (вишешагамана, viṡeṣagamana).
106
Māhāvyutpatti, 68.5; вж. Коша, ii.44d. Visuddhimagga, 374 (Atthasālinῑ, 187):
джханануломато джханапатиломато джхануккантито; jhānā-nulomato
jhānapaṭilomato jhānukkantito.
107
Според Парамартха. Сюан-цанг се различава: ... (3) да отглежда сасравите и анасравите в смесен и последователен ред (тоест да върви от Първата сасрава Дхияна към Втората анасрава Дхияна); (4) да отглежда сасравите в непоследователен ред (тоест да върви от Първата Дхияна към третата
...); (5) същото по отношение на анасравите; (6) да отглежда сасравите и

1808

Глава VIII

Вглъбявания

анасравите в смесен и непоследователен ред. Vibhāṣā (TD 27, т. 835b7) се
различава: 1. добър ум от Камадхату, 2. вглъбяване сасрава, отиване до и
връщане от Бхавагра, 3. вглъбяване анасрава – отиване и връщане, 4. сасрава с прескачане, 5. анасрава с прескачане.
108
Сюан-цанг: 1. защото няма полза за едно същество от по-висша сфера да
произведе по-нисше вглъбяване; 2. защото собствената му сфера превъзхожда това вглъбяване; 3. защото силата на това вглъбяване е слаба; 4. защото е
отхвърлил това вглъбяване; 5. защото това вглъбяване сега е обектът на
отвращение.
109
Вж. ii.45a-b, vi.73a-b; Vyākhyā: явад ева самджнясама-паттис тавад
аджняпративедха ити вачанат; yāvad eva saṁjñāsamāpattis tāvad ājñāprativedha iti vacanāt (Aṅguttara, iv.426).
110
Видяхме, че дхияната „от блаженство“ има за свой обект дхияна, която е
чиста (шуддхака), не анасрава. Тогава нека разбираме: „Тя няма отношение
към чистата дхияна от по-нисша сфера“.
111
Vyākhyā посочва текст, който за съжаление е несигурен и обяснява:
тришнапариччхиннатвад бхуминам ити | я ясям бхумау тасям ева бхумав
анушаянам (?) тая са бхумих париччхинна бхавати | анятха хи тасьоттаратвам (?) на сидхйед екабхумистханантарават | ата свауттарадхарйе‘пи
стханантаранам траянам траянам аштанам чаикабхумита сидхяти
тришнавятихарайогат:
tṛṣṇāparicchinnatvād bhūmῑnām iti | yā yasyāṁ bhūmau tasyām eva bhūmāv
anuṡayanāṁ (?) tayā sā bhūmiḥ paricchinnā bhavati | anyathā hi tasyottaratvaṁ
(?) na sidhyed ekabhūmisthānāntaravat | ata svauttarādharye’pi sthānāntarāṇāṁ
trayāṇām trayāṇām aṣṭānāṁ caikabhūmitā sidhyati tṛṣṇāvyatihārayogāt:
Тришна е, коeто определя бхумито. Така трите стхани, sthāni или „места“
от небесата на първите три Дхияни и осемте стхани от небесата на Четвъртата Дхияна, съставляват само едно бхуми, въпреки че тези места са насложени едно върху друго, защото същата тази тришна става активна и расте във
всички бхуми, към които принадлежи (v.17). Вж. iii.3с, дефиниция за Дхату.
112
Желанието за анасрава не е жажда, а „желание за добро“. Коша, v.16.
113
Според Парамартха, Сюан-цанг: „То има за свой обект всичко, което е
самскрита ((обусловено)) от неговата сфера, от по-нисшите и от по-висшите
сфери и асамскрита ((необусловено)). Въпреки това морално неутралните
асамскрити не са обект на едно вглъбяване анасрава.
114
За да стане разединен от Четвъртата Дхияна, аскетът влиза в самантаката на първата арупя и разглежда Четвъртата Дхияна като груба и пр. (iv.49):
това е анантарямарга ((Неустимият Път)) на разединяване от Четвъртата
Дхияна. Вж. iii.35а за самантака от акашанантя и Арупите.
115
Vyākhyā: на хи бхавена бхаванихсаранам астити; na hi bhavena bhavaniḥsaraṇam astῑti.
116
Вж. iii.35d, vii.26a, viii.22с.
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Следователно прити и сукха отсъстват: притисукхайор айога ити; prῑtisukhayor ayoga iti.
118
Бидейки пътища на разединяване, те не могат да бъдат свързвани с наслада; така те са чисти.
119
Обяснение на израза анагамя, iv.44d, бележката; по-долу бел. 125.
Всъщност самантаките или встъпителните ((прагови)) вглъбявания за
всички дхияни и арупи могат да се нарекат анагамя, защото не влизат в
основните вглъбявания и защото отсичат клешите. Само че Saṁghabhadra
казва, че името анагамя е запазено за самантаката от Първата Дхияна, за да
покаже, че тази самантака е различна от другите. Аскетът я произвежда
преди да навлезе в което да било състояние на вглъбяване и когато е в едно
от тях, той не изпитва никаква наслада (асвадана, āsvādana). Другите
самантаки се произвеждат по силата на предишното вглъбяване; аскетът,
който е в него, може да изпита наслада. Това не изглежда съвместимо с
дефинициите на Васубандху. Vibhāṣā казва: „нарича се анагамя, защото се
произвежда без човек да е пристигнал (анагамя) в основната ((коренна))
сфера (маулабхуми, maulabhūmi), защото качествата на основната сфера
отсъстват от него“.
120
Като казва, че самантаката е пътят, чрез който човек става разединен от
по-нисша сфера: това е според Парамартха. Vyākhyā обяснява първата фраза
от Бхашя: аштасв апи дхиянарупйешу яся ят самантакам тася тена сантакачиттена клиштенасамахитена самдхибандха ити еша сиддханта ити
ата идам учяте яди апи самантакачиттенети вистарах.
aṣṭāsv api dhyānārūpyeṣu yasya yat sāmantakaṁ tasya tena sāmantakacittena
kliṣṭenāsamāhitena saṁdhibandha ity eṣa siddhānta ity ata idam ucyate yady api
sāmantakacitteneti vistaraḥ. Първата мисъл за съществуването дхияна – упапаттибхава (iii.38), принадлежи на самантаката на тази дхияна; тя е
замърсена с всички клеши от сферата на тази дхияна.
121
Vibhāṣā, TD 27, т. 719с13. Някои казват, че сферите самантака включват
радост (прити), защото Сутрата казва, че поради подкрепата на радостта
човек изоставя тъгата (даурманася). Според други източници радостта от
самантаката от Първата Дхияна включва движение и не е като основната
дхияна ... Следващите две самантаки включват сукха ((щастие)). Vibhāṣā,
164.5: Дарштантиките казват, че самантаките са единствено добри; обяснено е, че те са добри, замърсени или неутрални.
122
Сюан-цанг добавя: „Защото този, който не произвежда основното вглъбяване, също е привързан към самантаката“. Vyākhyā казва: Поради твърдостта ((силата)) (патутва, paṭutva) на анагамя: тя може да бъде анасрава и
може също да бъде свързана с наслада. Такъв е смисълът (на този пасаж).
Saṁghabhadra обяснява: маулапратиспардхитвад асваданасамапаттисадбхават; maulapratispardhitvāt āsvādanasamāpattisadbhāvat.
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123

Палийски източници: Points of Controversy, стр. 329 (Psycological Ethics,
стр. 43, 52, Theragāthā, 916 – с друго панчангика самадхи; pañcacbgika
samādhi) Коша, viii.2a-b и 23с.
За дхиянантара и теорията на Саммитяите и Андхаките, вж.
Kathāvatthu, xvii.7
124
Според Сюан-цанг. Парамартха превежда: „Тази дхияна не е свързана с
витарка. Тя се нарича дхиянантара, защото се различава от двете дхияни.
Тъй като превъзхожда Първата Дхияна, не е поставена в Първата Дхияна. Тя
не е поставена и във Втората и т.н., предвид отсъствието на вишеша“.
Аз се съмнявам, че Китайските преводачи наистина са разбрали това.
Vyākhyā казва: Бхашя има дхиянавишешатват, dhyānaviṡeṣatvāt, тоест
първата основна дхияна поради отсъствието на витарка става по-разграничима и получава името дхиянантара: тад ева маулам пратхамам дхиянам
витаркапагамад вишиштам дхиянантарам учята ити артхах; tad eva
maulaṁ prathamaṁ dhyānaṁ vitarkāpagamād viṡiṣṭaṁ dhyānāntaram ucyata ity
arthaḥ.
125
Saṁghabhadra възпроизвежда текста на Васубандху и добавя някои полезни обяснения за анагамя и дхиянантара. Ще дадем тези обяснения в отделни
подточки:
а) Дхиянантара, която е включена в Първата Дхияна, се различава от нея
поради факта, че има по-малко витарка ((груб ум)). В по-висшата сфера
(Втората Дхияна и пр.) кои са дхармите, чието потискане би породило
((надигнало)) дхиянантара? Така в Първата Дхияна има дхиянантара, но не
и в по-висшите сфери;
б) не казва ли Сутрата, че седемте вглъбявания (самапатти) – а именно
Четирите Дхияни и първите три арупи – са основата [от чиста праджня, от
„качествата“, viii.20а, 27с]? Освен това, как доказвате, че има една анагамя и
една дхиянантара?
в) знаем, че има една анагамя от Писанието и вследствие на разсъждение.
Сутрата казва: „Който не е способен да влезе в Първата Дхияна и пр. и
да остане в нея, по-долу от тук придобива разрушението на асравите с
помощта на една ария или чиста (анасрава) праджня ((знание, мъдрост))“.
Ако ня-маше анагамя, каква щеше да бъде основата на тази праджня?
Освен това Сутрата с Добрите Предписания (Сушила-Сутра, SuṡῑlaSūtra?) казва: „Има човек, освободен-посредством-Праджня (праджнявимукта, prajñāvimukta, vi.64), който не е придобил основната дхияна
(мауладхияна: самата дхияна)“. Само че дали докато не е в дхияна аскетът
придобива освобождение-посредством-праджня? Така има една дхияна,
която не е мауладхияна ((основна, коренна)), а именно предварителна
дхияна, анагамя. За смесения характер на анагамя, iii.35d;
г) по отношение на дхиянантара Сутрата казва, че има три самадхи, савитарка, са-вичара и пр. (viii.23с). Тя казва, че Първата Дхияна съдържа
витарка и вичара и че във Втората и сл. Дхияни витарка и вичара са
прекратени ((престанали)). Ако няма дхиянантара, кое самадхи ще „при-

1811

Глава VIII

Вглъбявания

тежава вичара и не витарка“? Тъй като читта-чаиттите се прекратяват
постепенно, следва че ще има дхияна с вичара, но без витарка.
Освен това извън дхиянантара каква ще е причината за възникването на
Махабрахма, Mahābrahmā, Царят на Света (Коша, viii.23b)?
д) Буда не говори за анагамя и дхиянантара, защото двете са включени в
Първата Дхияна. Думата „дхияна“ също ги включва;
е) първото „преддверие, вестибюл“, самантака, е наречено анагамя,
защото човек го разграничава от другите. Една Дхияна не възниква преди
човек да влязъл в тази първа самантака. (Вж. по-горе vi.44d.)
126
Другаде абхисамскаравахя, abhisaṁskāravāhya; вж. iv.78с (вахати =
гаччхати; vahati = gacchati), vi.66a, 71d.
127
Вж. ii.41d.
128

Няма го при Парамартха. Сюан-цанг, самапатти = teng-chih 等至,
самадхи; teng-ch‘ih 等持 (да грабна, дхар, dhar).
Vibhāṣā, TD 27, т. 821с2. Различни мнения за разликите между самадхи и
самапатти. Самадхи се разбира като мигновено (кшаника, kṣaṇika) вглъбяване; самапатти – като продължаващо (прабандхика, prābandhika) вглъбяване. Самадхи винаги включва ума (читта); те са сачиттака, ((sacittaka,
надарени с ум)); този ум може да бъде или самахита – вглъбен, или вягра,
vyagra (или викшипта, vikṣipta, i.33c-d) – разпилян. Самапатти (ii.44d)
могат да се съпровождат от ум или не (напр. асамджни-самапатти,
asaṁjñisamāpatti и самджняведитанириодхясамапатти, saṁjñāveditanirodhyāsamāpatti). Така имаме: (1) изключително ((т.е. само)) самадхи, [полу]вглъбяване, свързано с ум вягра [не разбираме как ум не-самахита ((невглъбен)) може да бъде в самадхи, вж. по-горе бел.4; но е сигурно, че ум в
Камадхату може да бъде в самадхи, viii.25а и пр.]; (2) изключително самахита – състоянията, свободни от ум; (3) самадхи и самапатти – всички
състояния на един вглъбен ум. Шаматха е състояние, придружавано от един
вглъбен ум.
Едно традиционно обобщение на Осма глава твърди, че тя разглежда (1)
дхияните; (2) арупите, (3) самапатти (всички от които „вглъбени“, самахита със или без ум (вж. ii44d); (4) самадхи, тоест в буквалния смисъл на
думата – групата шунятасамадхи, ṡūnyatāsamādhi (viii.24).
129
Madhyāma, TD 1, т.538с3, Диргха, Dῑrgha, TD 1, т.110а24, Saṁyukta, TD 2,
т.132а18 (не близко свързани); Dῑgha, iii.219, 274, Majjhima, iii.162, Saṁyutta,
iv.363, Aṅguttara, iv.300, Kathāvatthu, ix.8 и прев. стр. 239, бележката; другаде се разграничават само савитарка-савичара и авитарка-авичара,
Saṁyutta, v.111 и пр. [Ролята на авитарка-авичара в „четенето“ на ума на
друг, Dῑgha, iii.104.] Вж. Compendium, Introduction, 58, Visuddhimagga, 169.
Vibhāṣā, TD 27, т. 744b24. Дарштантиките мислят, че има витарка и
вичара чак до Бхавагра.
130
За витарка-вичара вж. по-горе бел. 18.
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Сюан-цанг: „Това се отнася до Първата Дхияна и нейната самантака“.
Dῑrgha, TD 1, т.50b1, Ekottara, TD 2, т.630b3; Dῑgha, iii.219: суннято самадхи, анимитто самадхи, аппанихито самадхи; suññato samādhi, animitto
samādhi, appaṇihito samādhi; Dhammasaṅgani, 344, 505; Vibhaṅga, Предговор,
стр. xviii; Atthasālinῑ, 221 и сл.; Sūtrālaṁkāra, xviii, 77-79. Aṅguttara, iii.397,
анимитта четосамадхи, animitta cetosamādhi. По-долу бел. 140.
а) Vibhāṣā, TD 27, т. 538а27. Самадхи са безброй; защо казваме, че са три?
От гледна точка на тяхното противопоставяне (пратипалша, pratipalṣa),
тяхното намерение (ашая, āṡaya) и техния обект (аламбана, ālambana): (1)
шунята-самадхи, ṡūnyatā-samādhi се противопоставя на вярата в Аз (саткаядришти, satkāyadṛṣṭi); тъй като разглежда нещата под аспектите не-Аз и
пустота, то се противопоставя на аспектите Аз и мое; (2) апранихитасамадхи, apraṇihitasamādhi е самадхи, в което няма намерение (ашая, āṡaya),
няма воля ((букв. решение за постигане на нещо)) (пранидхана, praṇidhāna)
по отношение на никоя дхарма от Трите Дхату (или бхава, трибхава, bhava,
tribhāva – тройното съществуване, i.8с). Няма пълна липса на пранидхана що
се отнася до Пътя, но независимо че Пътят почива върху бхава ((съществуването)), намерението, отнасящо се до Пътя, не е свързано с бхава; (3)
анимиттасамадхи ((ānimittasamādhi – липса на характеристики, липса на
атрибути на възприятието)) има обект, свободен от нимитти, а именно от
рупа, шабда ((ṡabda , звук)) и пр. За някои други, трите самадхи, в тази
последователност, се противопоставят на саткаядришти, шилаврата и
вичикитса; ((satkāyadṛṣṭi – възгледът за съществуването на душа, на Аз;
ṡῑlavrata – възгледът, че ритуали и обреди водят до освобождение; vicikitsā –
съмнение));
б) Bodhisattvabhūmi, свитък 106а, подрежда самадхитата по следния
начин: шунята, апранихита и анимитта и дава за тях определение, много
различно от това на Васубандху:
татра катамо бодхисаттвася шунятасамадхих | иха бодхисаттвася
сарвабхилапатмакена свабхавена вирахитам нирабхилапясвабхавам васту
пашятах я читтася стхитих аям асьочяте шунятасамадхих | апранихитасамадхих катамах | иха бодхисаттвася тад ева нирабхилапясвабхавам
васту митхявикалпасамуттхапитена клешена паригрихитатвад анекадошадуштам саманупашято я аятям татрапранидханапурвака читтастихитир аям асяпранихитасамадхир ити учяте | анимиттасамадхих
катамах | иха бодхисаттвася тад ева нирабхилапясвабхавам васту
сарвавикалпапрапанчанимиттани апания ятхабхутам шантато манаси
курвато я читтастхитир аям асьочяте анимиттасамадхих |
tatra katamo bodhisattvasya ṡūnyatāsamādhiḥ | iha bodhisattvasya sarvābhilāpātmakena svabhāvena virahitaṁ nirabhilāpyasvabhāvaṁ vastu paṡyataḥ yā
cittasya sthitiḥ ayam asyocyate ṡūnyatāsamādhiḥ | apraṇihita-samādhiḥ katamaḥ |
iha bodhisattvasya tad eva nirabhilāpyasvabhāvaṁ vastu mithyāvikalpasamutthāpitena kleṡena parigṛhῑtatvād anekadoṣaduṣṭaṁ samanupaṣyato yā āyatyāṁ
tatrāpraṇidhānapūrvakā cittasthitir ayaṁ asyāpraṇihitasamādhir ity ucyate |
132
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ānimittasamādhiḥ katamaḥ | iha bodhi-sattvasya tad eva nirabhilāpyasvabhāvaṁ
vastu sarvavikalpaprapañcanimittāny apanῑya yathābhūtaṁ ṡāntato manasi
kurvato yā cittasthitir ayam asyocyate ānimittasamādhiḥ |
Второто самадхи се отнася до обусловените (самскрита) неща, посредством които човек не формира никаква пранидхана; третото – до необусловените неща (т.е. Нирвана) – обектът на пранидхана; най-напред за не-съществуващите (асат, asat) неща, Аз, мое, по отношение на които човек не
формира нито пранидхана, нито апранидхана, а ги разглежда единствено
като пусти. 226
133
Спокойствието = ниродха = Нирвана, има четири аспекта: ниродха,
пранита, шанта и нихсарана, vii.13a.
134
Сюан-цанг: “Това самадхи има четирите аспекта на ниродха ((унищожението)); ниродха може да се нарече шама [или шанта, мир, покой]“.
135
За анимитта като съществително и прилагателно, вж. Wogihara, Bodhisattvabhūmi, стр. 19-20. За нимитта вж. Коша, ii.14с.
136
Пустотата от Хинаяна трябва да се изучи по-дълбоко.
137
Вж. i.7c-d, бел. 33. Majjhima, i.135: ... евам ева кхо бхиккхаве куллапамо
мая дхаммо десито ниттаранаттхая но гаханаттхая | куллупамам во
бхиккхаве аджанантехи дхамма пи во праг евадхамма;
… evam eva kho bhikkhave kullūpamo mayā dhammo desito nittharaṇatthāya
no gahaṇatthāya | kullūpamaṁ vo bhikkhave ājānantehi dhammā pi vo pahātabbā
prāg evādhammā.
Ваджраччхедика, Vajracchedikā, стр. 23: ... на кхалу пунах субхуте
бодхисаттвена махасаттвена дхарма уграхитавьо надхармах | тасмад
иям татхагатена самдхая ваг бхашита | колопамам дхармапаряям аджанадбхир дхарма ева прахатавях праг евадхарма ити;
… na khlalu punaḥ subhūte bodhisattvena mahāsattvena dharma ugrahῑtavyo
nādharmaḥ | tasmād iyaṁ tathāgatena saṁdhāya vāg bhāṣitā | kolopamaṁ
dharmaparyāyam ājānadbhir dharmā eva prahātavyāḥ prāg evādharmā iti.
Bodhivaryāvatāra, ix.33: адхигата упея пашчат колопаматват упаясяпи
праханам; adhigata upeya paṡcāt kolopamatvād upayasyāpi prahāṇam.
Срв. бхиси, bhisῑ (вриши, vṛṣῑ – сал) от Суттанипатта, Suttanipāta, 22:
„Аз прекосих ((реката)) ... от сала (вече) няма полза“.
В Saṁyutta, iv.174-175 магга е сал, но не е казано, че трябва да се
изостави.
Ваджраччхедикатика, Vajracchedikāṭῑkā (Tanjur, Mdo, xvi.237b) цитира
Ратнакаранда, Ratnakaraṇḍa, където формулировката: колопамам дхармапаряям ... праг евадхармах; kolopamaṁ dharmaparyāyam … prāg evādharmāḥ
завършва с думите: йе дхармах прахатавя на те дхарма напи адхармах; ye
dharmāḥ prahātavyā na te dharmā nāpy adharmāḥ.
Трябва да се изследва значението на дхарма и адхарма в тези източници.
138
Вж. viii.5.
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Изключвайки Камадхату, Бхавагра и саманатаките от саманатаките от
Втората Дхияна.
140
Патисамбхидамагга, Paṭisambhidāmagga, ii.35: тайо ме бхиккхаве вимоккха суннято вимоккхо анимитто вимоккхо аппанихито; tayo me bhikkhave
vimokkhā suññato vimokkho animitto vimukkho appaṇihito; пак там, ii.67.
Дхаммасамгани, Dhammasaṁgaṇi, 344, Atthasālinῑ, 223, и Visuddhimagga, 658
(Compendium, 211, 216); Nettippakaraṇa, 90, 119, 126; Milinda, 413. Māhāvyutpatti, 73, Трите Вимокшамукхи – шунята, анимиттам, апранихитам;
Madhyāmakavṛtti, 246: трини вимокшамукхани шунятанимиттапранихитакхяни вимуктайе винейебхйо бхагавата нирдиштани ...; trῑṇi vimokṣamukhāni
ṡūnyatānimittāpraṇihitākhyāni vimuktaye vineyebhyo bhagavatā nirdiṣṭāni …;
Madhyаmakāvatāra, 319; Дева, Чатухшатика; Deva, Catuḥṡattikā стр. 497;
Bodhisattvabhūmi, I.17.14 (с ниродхасамапатти, трите Вимокши съставят
ариявихара на Буда).
141
Според Ekottara, 26.5.
Vibhāṣā (вж. по-долу) и Сюан-цанг (в Коша) наричат тези самадхи chung
重 - самадхи, „повтаряни, повторяеми“ самадхи, „натрупани“ самадхи, тъй
като те са шуня-шуня, ṡūnya-ṡūnya ... Мисълта, която вдъхновява теорията за
тези самадхи е ясно обясненa от Saṁghabhadra (в неговата Prakaraṇāṡāsana,
TD 29, т.971b26): “Както човек пали дървата на погребалната клада, която
най-напред изгаря тялото, така когато вглъбяването в пустотата (шунятасамадхи) изгаря клешите, аскетът буквално произвежда шунятасамадхи, за да
придобие отвращение-изоставяне, отнасящо се до първата пустота (= първото шунятасамадхи)“.
Vibhāṣā се занимава с тези самадхита, TD 27, т.543а27 (и с5 и сл.): (1) В
кой момент човек ги придобива? Според едно мнение – в даршанамарга,
когато човек придобива абхисамаянтика, abhisamayāntika (vii.21а); според
друго мнение – в бхаванамарга, коато един разединен (виракта, virakta)
Ария придобива нирманачитта, nirmāṇacitta (vii.49с); според трето мнение
(ортодоксалното) – в момента на кшаяджняна, kṣayajñāna (vi.44d), защото в
този момент аскетът отглежда всички нечисти (сасрава) добри дхарми от
трите сфери (vii.26с). (2) Дали човек ги придобива без усилие? (3) След кои
джняни? (4) В кои сфери (viii.27b)? (5) С каква ашрая (viii.27а)? (6) Кои
акари вземат?
142
Vyākhyā без съмнение цитира една Шастра или Vibhāṣā: аха | ким атра
каранам яч чхуняташунятасамадхих шунятакара ева на пунар анатмакаро
‘пи шунятавад ити | атрочяте | шунятакараправритташуняттаприштенотпаттир на пунар анатмакараправритташунята-приштхенети | атрочяте | тадуттпатянукулят са ева хи шунятакарах шунятасамадхис тася
шуняташунятасамадхер утпаттав анукулйенава-тиштхате нанатмакарах
| на хи евам анатмадаршанам удведжаяти ятха шунятадаршанам | дриштешу хи анатмато бхавешв абхиратир асти самсаре шунятадаршанабхават | тадятхадхвагасясамбадхадхвадаршанад апи притих | екакинас ту
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таччхунятвад апритир ити | тадвад;
ahā | kim atra kāraṇaṁ yac chūnyatāṡūnyatāsamādhiḥ ṡunyatākāra eva na
punar anātmākāro’pi ṡūnyatāvad iti | atrocyate | ṡūnyatākārapravṛttaṡūnyattāpṛṣṭhenotpattir na punar anātmākārapravṛttaṡūnyatāpṛṣṭheneti | atrocyate |
tadutpattyanukūlyāt sa eva hi ṡūnyatākāraḥ ṡūnyatāsamādhis tasya ṡūnyatāṡūnyāsamādher utpattāv anukūlyenāvatiṣṭhate nānātmākāraḥ | na hy evam
anātmadarṡanam udvejayatyi yathā ṡūnyatādarṡanam | dṛṣṭeṣu hy anātmato
bhaveṣv abhiratir asti saṁsāre ṡūnyatādarṡanābhāvat | tadyathādhvagasyāsaṁbādhādhvadarṡanād api prῑtiḥ | ekākinas tu tacchūnyatvād aprῑtir iti | tadvat.
Шуняташунятасамадхи следва шунятасамадхи, което има аспектa на
шуня, не което има аспекта на анатман. Шунята ((пустотата)) отвращава
повече отколкото анатмата ((anātmatā, липсата на душа, липса на същност,
липса на Аз)): човек продължава да намира удоволствие в неща, които разпознава като анатман, както пътникът с удоволствие вижда рядко посещаван път (асамбадха, asaṁbādha; в ръкописа: асамбандха, asaṁbandha), но се
страхува от пътя, защото е пуст.
143
душаниятват, dūṣaṇῑyatvāt. Vyākhyā: со‘шаикшасамадхир душаитавя
ити; so’ṡaikṣasamādhir dūṣayitavya iti.
144
Вж. viii.35b-d.
145
В анимиттасадхи има две ниродхи:
а) анитятаниродха, anityatānirodha [или свалакшананиродха, svalakṣaṇānirodha или сварасаниродха, svarasanirodha] (i.20a, ii.45с): унищожението на която е законът за всички обусловени неща (самскрита, saṁskṛta);
б) апратисамкхяниродха, apratisaṁkhyānirodha (вж. i.5c, 6c-d, ii.55d). Тук
думата ниродха не може с пълно основание да се преведе като унищожение,
но не е невъзможно да се каже за какво се отнася: когато един Архат напуска анимиттасамадхи, у него възникват някои чисти или нечисти мисли,
които вече не са от това самадхи; ако тези мисли не са възникнали, ще възникнат някои нови моменти от анимиттасамадхи. Когато тези мисли възникнат, Архатът взема притежание на новите моменти на апратисамкхяниродха от анимиттасамадхи, които, понеже им липсват причини, няма да
възникнат.
Vyākhyā: катхам тася [анимиттасамадхер] апратисамкхяниродхах |
ашаикшад анимиттат самадхер вюттхитася таданантарам йе сасравах
кшана атикраманти анйе ванасрава(с) яди те нотпаннах сюр ашаикша
анимиттакшана утпаннах сюх | тешам сасраванам анйешам анасраванам
вотпаттикале тешам ашаикшананам анимиттакшананам апратисамкхяниродхо абхяте пратяявайкаля | там апратисамкхяниродхам аламбате
шантакарена;
kathaṁ tasya [ānimittasamādher] apratisaṁkhyānirodhaḥ | aṡaikṣād ānimittāt
samādher vyutthitasya tadanantaraṁ ye sāsravāḥ kṣaṇā atikrāmanty anye vānāsravā(s) yadi te notpannāḥ syur aṡaikṣā ānimittakṣaṇā utpannāḥ syuḥ | teṡāṁ
sāsravāṇām anyeṣām anāsravāṇām votpattikāle teṣām aṡaikṣāṇām ānimittakṣa-
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ṇānām apratisaṁkhyāniridho abhyate pratyayavaikalyā | tam apratisaṁkhyānirodham ālambate ṡāntākāreṇa.
Така анимиттанимиттасамадхи взема апратисамкхяниродха на анимиттасамадхито за свой обект, защото тази ниродха е врагът на това самадхи
(татпратяртхикабхутатват, tatpratyarthikabhūtatvāt), a аскетът желае да
стане отвратен (видушанам абхилашан, vidūṣaṇam abhilaṣan) от това самадхи.
146
Както видяхме в i.6с. Пратисамкхяниродха е ниродхата, която човек
придобива с вида праджня, наречена пратисамкхя.
Vyākhyā обяснява: апратикулатват | яд дхи притикулам арянам татсамйогависамйогая ятянте | висамипогаш ча пратисамкхяниродхах; apratikūlatvāt | yad dhi pṛtikūlam āryāṇāṁ tatsaṁyogavisaṁyogāya yatante | visaṁypogaṡ ca pratisaṁkhyānirodhaḥ.
Чистите дхарми са ахея, aheya, i.40а.
147
Saṁghabhadra (в своята Prakaraṇaṡāsana, TD 29, т. 972а3) казва: „[Характеристиката или аспектът] шанта посочва само прекратяването (chih-his 止
息); така апратисамкхяниродха има характеристиката на шанта; продължителното практикуване на Пътя (ариямарга, āryamārga) (чиято кулминация
е в шунята, апранихита и анимиттасамадхи) включва умора, поради което
човек произвежда удоволствие (сукхалакшана, sukhalakṣana – характеристиката „щастие“), отнасящо се до неговото прекратяване“.
148

Ако аскетът трябваше да разглежда апратисамкхяниродха от анимиттасамадхи под аспекта ниродха или унищожение, той нямаше да я разглежда
като „спокойна“, шанта, ṡānta; той щеше да я раглежда под аспект, който ѝ
гарантира омраза и като следствие нямаше да има неприязън към
анимиттасамадхи.
149
Както видяхме в iv.9d.
150
Апратисамкхяниродхата на определена клеша ((замърсяване)) не е висамйога ((разединяване)) (ii.55d) от тази клеша. Да предположим, че един
аскет взема притежание на апратисамкхяниродха на добри или лоши
дхарми, но остава вързан към тези дхарми, защото тяхното притежаване
(прапти, prāpti), което само по себе си може да отсече притежаването на
пратисамкхяниродха, не е било отсечено. [Добър пример е даден в Коша,
vi.23: притежателят на кшанти съдържа апратисамкхяниродхата на
клешите, чиято пратисамкхяниродха може единствено да бъде постигната
само с даршанамарга ((Пътя на Виждането)).]
151
Само Архатът ((наречен)) акопядхарман ((Неподвижен, Непоклатим))
вследствие на своите остри умения, има силата (самартхя, sāmarthya) да ги
произведе; не другите Архати. Vyākhyā обяснява: тебхйо дриштадхармашукхавихаратвад асангаспадабхутебхйо‘шаикшебхях шунятадисамадхибхйо ваймукхяртхам апарасамадхин самападянте; tebhyo dṛṣṭadharma-
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ṡukhavihāratvād āsaṅgāspadabhūtebhyo ‘ṡaikṣebhyaḥ ṡūnyatādisamādhibhyo
vaimukhyārtham aparasamādhῑn samāpadyante.
152
За самадхибхавана, samādhibhāvanā, по-горе бел. 4; Visuddhi, 371.
Vyākhyā цитира Сутрата: асти самадхибхавана асвита бхавита бахуликрита дриштадхармасукхавихара самвартате | асти ... дивячакшурабхиджняджнянадаршаная самвартате | асти ... праджняпрабхедая самвартате | асти ... асравакшаяя самвартате;
asti samādhibhāvanā āsevitā bhāvitā bahulῑkṛtā dṛṣṭadharmasukhavihārāya
saṁvartate | asti … divyacakṣurabhijñājñānadarṡanāya saṁvartate | asti …
prajñāprabhedāya saṁvartate | asti … āsravakṣayāya saṁvartate.
За стойността на асевита, бхавита, бахуликрита; āsevita, bhāvita, bahulikṛta, Vyākhyā казва: асевита нишевита бхаваная | бхавита випакшапраханатая | бахуликрита випакшадурикаранатая; āsevitā niṣevitā bhāvanayā | bhāvitā vipakṣaprahāṇatayā | bahulikṛtā vipakṣadūrῑkaraṇatayā. Когато това се
отнася до пътищата на действие, iv.85а.
Dῑgha, iii.222, Aṅguttara, ii.44: аттх‘авусо самадхибхавана бхавита бахуликата диттхадхаммасукхавихарая самваттати … нянадасанапатилабхая
... сатисампаджанняя ... асаванам кхаяя самваттати;
atth’āvuso samādhibhāvanā bhāvitā bahulῑkatā diṭṭhadhammasukhavihārāya
saṁvattati … ñaṇadasanapatilābhāya … satisaṁpajaññāya … āsavānaṁ khayāya
saṁvattati.
В Bodhisattvabhūmi (I, 13, свитък 82), теорията за трите самадхибхавани е
изменена:
татра катамо бодхисаттванам дхиянасвабхавах | бодхисаттвапитакашраваначинтапурвакам ял лаукикам локоттарам бодхисаттванам кушалам
читтаикагрям читтастхитих шаматхапакшя ва випашянапакша ва ... тадубхаяпакшя ва аям бодхисаттванам дхиянасвабхаво ведитавях | татра катамад бодхисаттванам сарвадхиянам | тад двивидхам лаукикам локоттарам ча | тат пунар ятхайогам тривидхам ведитавям дриштадхармасукхавихарая дхиянам бодхисаттвасамадхигунаирхарая дхиянам саттвартхакрияяй дхиянам | татра яд бодхисаттванам сарвавикалпапагатам каикачаитасикапрашрабдхиджанакам парамапрашантам манянапагатам анасвадитам сарванимиттапагатам дхиянам идам ешам дриштадхармасукхавихарая ведитавям | пратисамвидат аранапранидхиджнянадинам
гунанам шравакасадхарананам аччхинирхарая самвартате идам бодхисаттвася дхиянам самадхигунабхирнирхарая ведитавям ...;
tatra katamo bodhisattvānāṁ dhyānasvabhāvaḥ | bodhisattvapiṭakaṡravaṇacintāpūrvakaṁ yal laukikaṁ lokottaraṁ bodhisattvānāṁ kuṣalaṁ cittaikāgryaṁ
cittasthitiḥ ṡamathapakṣyā vā vipaṡyanāpakṣyā vā … tadubhayapakṣyā va ayaṁ
bodhisattvānāṁ dhyānasvabhāvo veditavyaḥ | tatra katamad bodhisattvānāṁ
sarvadhyānam | tad dvividhaṁ laukikaṁ lokottaraṁ ca | tat punar yathāyogaṁ
trividhaṁ veditavyaṁ dṛṣṭadharmasukhavihārāya dhyānaṁ bodhisattvasamādhiguṇanirhārāya dhyānaṁ sattvārthyakriyāyai dhyānam | tatra yad bodhisattvānāṁ
sarvavikalpāpagataṁ kāyikacaitasikapraṡrabdhijanakaṁ paramapraṡāntaṁ
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manyanāpagatam anāsvāditaṁ sarvanimittāpagataṁ dhyānam idam eṣāṁ
dṛṣṭadharmasukhavihārāya veditavyaṁ | pratisaṁvidām araṇāpraṇidhijñānādῑnāṁ guṇānāṁ ṡrāvakāsādhāraṇānām acchinirhārāya saṁvartate idam
bodhisattvasya dhyānaṁ samādhiguṇābhirnirhārāya veditavyam …
153
Четвъртата пада във версията на Парамартха изглежда е: праджняпрабхедая самскараджах; prajñāprabhedāya saṁskārajāḥ; версията на Сюанцанг: праджняпрабхедая прайогикашубхабхавана; prajñāprabhedāya prāyogikaṡubhabhāvanā.
Теорията на Хариварман, Harivarman, TD 32, номер 1646, гл. 158, е много
различна от тази на Абхидхарма.
154
За дриштадхармасукхавихарите, dṛṣṭadharmasukhavihāra, Коша ii.4,
vi.42c, 58b, 65b (бел. 415).
Вихара = самадхивишеша; vihāra = samādhiviṡeṣa (ii., бел. 229).
Според ii.4, щастието тук по-долу зависи от аджнятавиндрия, ājñātavῑndriya и следователно предполага състоянието Архат. То се състои от
факта на преживяване на „удовлетворение“ и „добруване“ вследствие на
освобождаването от замърсяванията (клешавимуктипритисукхапратисамведана, kleṡavimuktiprῑtisukhapratisaṁvedanā). С други думи това щастие е
насладата (упабхога, upabhoga) от Нирвана, ii. 6.
Трябва да разграничаваме шантавихара, ṡāntavihāra от сукхавихара,
sukhavihāra. Първата е ниродхасамапатти (ii.43b), което е подобно на
Нирвана (шанта вимокша, ṡānta vimokṣa, Majjhima, i.472). На Saṁghabhadra
(по-горе бел. 57) дължим факта, че думата сукха не непременно означава
„благоприятно усещане“; но сукхавихара, бидейки пратисамведана, pratisaṁvedanā, е „усещане“.
Според Vibhāṣā сукхавихарите имат отношение единствено към четирите
основни дхияни, чисти (шуддхака) или анасрава, не към подготвителните
((прагови)) сфери (самантаките) или арупите.
При Буддхагхоша Архатите (срв. Majjhima, iii.4) отглеждат правилните
самапатти (четири дхияни и четири арупи) „за да преминат благоприятно
деня със съсредоточени умове“ (екаггачитта сукхам дивасам вихариссама;
ekaggacittā sukhaṁ divasaṁ viharissāma) и деветото самапатти (самджняведитаниродха, saṁjñāveditanirodha) „за да преминат благоприятно седем
дни свободни от ум, постигнали ниродха, Нирвана в този свят“: ... саттахам
ачиттака хутва диттхева дхамме ниродхам ниббанам патва сукхам вихариссама; ... sattāham acittakā hutvā dittheva dhamme nirodhaṁ nibbānaṁ patvā
sukhaṁ viharissāma (Самантапасадика, Samantapāsādikā, i.156).
155
Vyākhyā обяснява ценността на тези две думи. Джняна е разграничаване
(праджня), свързано с умственото съзнание (мановиджнянасампраюкта,
manovijñānasaṁprayukta), което включва викалпи, vikalpa (или „преценки“)
като напр.: „Съществата, надарени с лоши телесни действия ...;“ Даршана,
напротив, е разграничаване, свързано със зрителното съзнание и като такова
е свободно от викалпа (авикалпика праджня; avikalpika prajñā), вж. i.33a-b).
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Някои значения на джнянадаршана:
1. Земно съзнание-прозрение.
а) Буда притежава асанга апратихата джнянадаршана; asaṅga apratihata
jñānadarṡana, по отношение на миналото, настоящето и бъдещето (последните три авеники, āveṇika, от Māhāvyutpatti, 9, Коша, vii. бел. 162); тази
нянадассана, ñāṇadassana е атирака, atῑraka, Dῑgha, iii.134.
Нянадассана има предишните съществувания за своя сфера, Nettippakaraṇa, 28;
б) аскетът придобива нянадассана посредством алокасанняманасикара,
ālokasaññāmanasikāra (имайки идеята, че и денем, и нощем е ден, дивасання,
divāsaññā); така саппабхасам читтам бхавети, sappabhāsaṁ cittaṁ bhāveti,
Dῑgha, iii.223;
в) Бодхисаттва придобива нянадассана след самадхисампад, samādhisampad, преди джняните, Majjhima, i.203;
г) Бодхисаттва преди Бодхи ((просветлението)) пречиства своята нянадассана: той самджанатиc обхасата ((saṁjānātis obhāsa – възприема, има
идеята за аурата от светлина)), но не вижда рупа ((материята)); след това
боговете, Aṇuttara, iv.302;
д) Нигантха, Niggantha твърди, че „ходейки, стоейки на едно място,
лежейки, събуждайки се, нянадассана присъства в мен без прекъсване“,
Aṅguttara, i.220, iv.428;
е) джнянадаршаната на Шакра, Ṡakra вижда каквото е долу, Аваданашатака, Avadānaṡataka, i.189;
ж) Бодхисаттвася сарвавидястханешв авяхатам паришуддхам парявадатам джнянадаршанам; Bodhisattvasya sarvavidyāsthāneṣv avyāhataṁ
pariṡuddhaṁ paryavadātaṁ jñānadarṡanam (Bodhisattvabhūmi, I.xv, Muséon
1906, 22a); по-късно, по силата на випашянапаришуддхи, vipaṡyanāpariṡuddhi,
тази джнянадаршана изисква притхувриддхивайпулята ((pṛthuvṛddhivaipulyatā, повсеместно разпространение)).
2. Съзнание, знание, самбодха ((saṁbodha, просветление, пълно знание)).
а) Коша, vi.75b, няна = дассана; Majjhima, i.173: нянам несам дассанам
удапади: акуппа но вимутти; ñāṇam nesaṁ dassanam udapādi: akuppā no
vimutti; Māhāvyutpatti, 81.9: вимуктася вимукто‘смити джнянадаршанам
бхавати; vimuktasya vimukto’smῑti jñānadarṡanaṁ bhavatῑ; това е вимуктиджнянадаршанаскандха, vimuktijñānadarṡanaskandha (пак там 4.5);
б) Коша, vi.54, даршана = чакшус, джняна, видя, буддхи; cakṣus, jñāna,
vidyā, buddhi; ((даршана = виждане с очите, знание в най-общия смисъл,
виждане, което е обратното на невежеството – авидя, просветление))
в) Māhāvyutpatti, 245.51: самяк пратятмам джнянадаршанам правартате; samyak pratyātmaṁ jñānadarṡanaṁ pravartate;
г) Aṅguttara, ii.200: абхабба те нянадассаная аниттарая абхисамбодхая;
abhabbā te ñāṇadassanāya anyttarāya abhisambodhāya.
156
Защо текстът казва: „Абхиджня на божественото виждане има джнянадаршана за свой резултат“, а не „Отглеждането на вглъбяването абхиджня
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на божественото виждане има джнянадаршана за свой резултат“? Vyākhyā
обяснява:
аха | дивячакшурабхиджня джнянадаршаная самвартата ити уктам на
ча дивячакшуршурабхиджня самадхибхавана | атрочяте | аям фале хетупачарах | яся хетох самадхибхаваная дивячакшурабхиджня фалам татра фале
хетупачарах | джнянадаршана самадхибхаванети | йешам пунар аям пакшах
садвидха муктимаргадхир (vii.42) ити дхя насамгрихит ева манаса вимуктимаргах шад абхиджня ити тесам ачодям еваитат тесам вимуктимарганам самадхитатват | пурвака ева ту пакшо ‘бхидхармакошачинтаканам
ити авагантавям | дивячакшухшротравиджнянайор абхиджнятвенабхиштатват;
āha | divyacakṣurabhijñā jñānadarṡanāya saṁvartata ity uktam na ca divyacakṣurabhijñā samādhibhāvanā | atrocyate ayaṁ phale hetūpacāraḥ | yasya hetoḥ
samādhibhāvanāyā divyacakṣurabhijñā phalaṁ tatra phale hetūpacāraḥ | jñānadarṡanāya samādhibhāvaneti | yeṣāṁ punar ayaṁ pakṣaḥ ṣaḍvidhā muktimārgadhῑr (vii.42) iti dhyā nasaṁgṛhῑt eva mānasā vimuktimārgaḥ ṣaḍ abhijñā iti
tesām acodyam evaitat tesāṁ vimuktimārgāṇāṁ samādhitatvāt | pūrvaka eva tu
pakṣo’bhidharmakoṡacintakānām ity avagantavyam | divyacaksuḥṡrotavijñānayor
abhijñātvenābhῑṣṭatvāt.
157
Vyākhyā: праджня прабхедайети праджнявишешакаршая = вайшешикагунабхинирхарая; prajñāprabhedāyeti prajñāviṡeṣākarṣāya = vaiṡeṣikaguṇābhinirhārāya, Коша, vi., бел. 415. Срв. израза иддиппабхеда, iddippabheda.
158
Дхармите или гуните, „качествата“ от Трите Дхату са ашубха, анапанасмрити, арана; aṡubhā, ānāpānasmṛti, araṇā (viii.36), пранидхиджняна, praṇidhijñāna (vii.37), пратисамвид, абхиджня, вимокша; pratisaṁvid, abhijñā,
vimokṣa (viii.32), абхибхваятана, abhibhvāyatana и пр. Чистите „качества“ са
вимокшамукха, vimokṣamukha (viii.25), вюткрантакасамапатти, vyutkrāntakasamāpatti (viii.18с), асравакшаябхиджня, āsravakṣayābhijñā и пр.
159
Vyākhyā: траидхатука анасрава ити траидхатука асубха ... | атра ту
самадхисампрайогат прайокиганам гунанам самадхибхаванети упачарах;
traidhātukā anāsravā iti traidhātukā asubhā … | atra tu samādhisaṁprayogāt
prāyokigānāṁ guṇānāṁ samādhibhāvanety upacāraḥ.
160
Vyākhyā: бодхисаттво хи кармантапратявекшаная нишкранто джамбумуле пратхамам дхиянам утпадитаван; bodhisattvo hi karmāntapratyavekṣaṇāya niṣkrānto jambumūle prathamaṁ dhyānam utpāditavān (вж. Коша,
iii.41) | бодхимуле ча девапутрамарам бханктва пратхаме яме дивям чакшур
утпадитвам | тена дивйена чакшуша саттван чютюпапаттисамкатастхан абхивикшя татпаритраная мадхяме яме дхиянавимокшасамапаттих
саммукхикритаван | те‘ся прайогикагунах праджняпрабхедая джаянте |
татас тритийе яме чатуртхам дхиянам нишрита ниямам;
bodhimūle ca devaputramāraṁ bhaṅktvā prathame yāme divyaṁ cakṣur
utpāditvām | tena divyena cakṣuṣā sattvān cyutyupapattisaṁkaṭasthān abhivῑkṣya
tatparitrāṇāya madhyame yāme dhyānavimokṣasamāpattῑḥ saṁmukhῑkṛtavān |
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te’sya prāyogikaguṇāḥ prajñāprabhedāya jāyante | tatas tṛtῑye yāme caturthaṁ
dhyānaṁ niṡrita niyāmam (vi.26а) авакрамя явадваджропамена самадхина
сарвайоджанапраханам критаван; avakramya yāvadvajropamena samādhinā
sarvayojanaprahāṇam kṛtavān (Срв. Majjhima, i.22). За завладяването на Бодхи
от Бодхисаттва, vii. стр. 1626.
161
Vibhāṣā, TD 27, т. 420b8: „защо обясняваме Неизмеримостите веднага
след дхияните? Защото дхияните пораждат ((надигат)) или произвеждат
Неизмеримостите; защото дхияните и Неизмеримостите взаимно стават
причина една на друга; защото Неизмеримостите са най-добрите качества
сред [тези, които произвеждат] дхияните“.
162
Māhāvyutpatti, 69; Dῑgha, iii.223, чатассо аппаманняйо; catasso appamaññāyo; Dῑrgha, TD 1, т. 50с24, Ekottara, TD 2, т. 658а21, Madhyama, TD 1, т.
563b8.
Това са Четирите Брахмавихари, Brahmavihāra. Visuddhimagga, Atthasālinῑ, 192, Итивуттака, Itivuttaka, 15, Bodhisattvabhūmi, Muséon, 1911, стр.
177, Йогасутрам, Yogasūtram, i.33; отгледани от Раджарасиправраджита,
Rājarasipravrajita, Divya, 122.
Разглеждани от много секти като части на Бодхи (Бхавя, Bhavya), Коша,
vi. стр. 1461; те фигурират в представянето на Пътя, Ануттара, Aṅuttara,
i.38, между дхияните и смритюпастханите.
За маитри, maitrῑ и арана, araṇā, Коша, vii.36; формулировка за маитри,
vi.124; разлика между каруна, karuṇā и махакаруна, mahākaruṇā, vii.37.
Saṁghabhadra (в неговата Nyāyānusāra, TD 29, т. 769b17) отбелязва, че
Неизмеримостите не правят добро на друг. Защо те са добри, а не морално
неутрални? Защото се противопоставят на омразата и пр.; защото осигуряват
господство на ума над самия него.
За чудесата, които разкрива маитрисамапанна, maitrῑsamāpanna, Divya,
1886.2, Чуллавагга, Cullavagga, v.6, 1; Dῑgha, ii.238 и др.
163
Парамартха пропуска втория аргумент. П‘у-куанг (TD 41, т. 433а10),
защото те произвеждат неизмерими възмездими и постоянно изливащи се
резултати. Три аргумента при Фа-пао (TD 41, т. 798b18).
164
Vyākhyā: адвешасвабхаватван маитри вяпадапратипакшах | духкхапанаянакаратвач ча каруна духкхопасамджаракарая вихимсаях пратипакшо
бхавати | мудита чаратех пратипакшах сауманасярупатват | упекша ча
мадхястхаят камарагавяпадайох пратипакша ити (апалшапатитве напи
анунито напи пратихата ити);
adveṣasvabhāvatvān maitrῑ vyāpādapratipakṣaḥ | duḥkhāpanayanākāratvāc ca
karuṇā duḥkhopasaṁjārākārāyā vihimsāyāḥ pratipakṣo bhavati | muditā cārateḥ
pratipakṣaḥ saumanasyarūpatvāt | upekṣā ca mādhyasthayāt kāmarāgavyāpādayoḥ pratipakṣa iti (apalṣapātitve nāpy anunῑto nāpi pratihata iti), v.47, бел. 170.
165
Saṁghabhadra (в своята Nyāyānusāra, TD 26, т. 769b16) казва обратното:
Ашубха и упекша се противопоставят, в този ред, на сексуалното желание и
на другите желания. За привързаността към видимите неща, по-долу, viii.32а.

1822

Глава VIII

Вглъбявания

166

Ние не искаме да кажем, че една единствена дхарма – упекша – притежава две природи; ние искаме да кажем, че думата упекша обозначава както нежелание, така и не-омраза.
167
Сукхита вата саттвах, sukhitā vata sattvāḥ. Значението е: „Нека да са
щастливи!“ Маитрибхавана, maitrῑbhāvanā, анализирана като пунякриявасту, puṇyakriyāvastu, iv.112с; нейната ефикасност, iv.121b; по-горе, бел.
162.
168
Духкхитвата саттвах; duḥkhitvata sattvāḥ. Намeрението е: „Нека бъдат
свободни от страдание!“
169
Срв. анумодана, anumodanā от Махаяна (Bodhivaryāvatāra, Трета глава).
170
Отсъствието на симпатия (ануная, anunaya) и антипатия (пратигхата,
pratighāta). За самскаропекша, saṁskāropekṣā, iii.35d.
171
Вж. ii.72, адхимуктиманасикара, adhimuktimanasikāra; vi.9, viii.32, 34, 35.
172
Dῑgha, i.250, iii. 223 и др.
173
Маулашуддхакадхиянабхумикатват; maulaṡuddhakadhyānabhūmikatvāt:
„Те имат основните дхияни от шуддхака, тоест от чиста категория за своя
сфера“ (viii.5). Встъпителните ((прагови)) (самантака) вглъбявания водят до
„земно“ изоставяне на замърсяванията, не до основните ((коренни)) вглъбявания (viii.21с).
174
Vibhāṣā, TD 27, т. 427b14. Дали Апраманите водят до изоставяне на
замърсяванията? Не. Изоставянето (прахана, prahāṇa) на замърсяванията е
два вида – временно изоставяне и окончателно изоставяне. Относно първото
освобождаване Сутрата казва, че Апраманите причиняват изоставянето;
относно второто – Самадхискандха, Samādhiskandha казва, че те не водят до
изоставяне.
Vibhāṣā, TD 27, т. 819b10. Защо Апраманите не водят до изоставяне на
замърсяванията? Поради следните причини: 1) Поради разнообразието на
техните аспекти ((черти)). Шестнадесет аспекта отсичат замърсяванията:
четирите аспекта на Апраманите – не; 2) Апраманите са адхимуктиманасикара, adhimuktimanasikāra; само татваманасикара ((tattvamanasikāra,
съзерцаване на истинската природа на нещата)) отсича замърсяванията; 3)
Апраманите са ануграхаманасикара, anugrahamanasikāra (tseng-i 增益) –
благоприятен ((благотворен)) акт на внимание; но само акт на внимание,
който няма тази характеристика, отсича замърсяванията; 4) Апраманите
имат за свой обект настоящето; но само Пътят, който има трите времеви
периода или асамскрита ((необусловеното)) за свой обект, отсича замърсяванията; 5) само анантарямарга ((Неустоимия Път)) отсича замърсяванията,
а Апраманите се придобиват в момента на вимуктимарга.
175
Сюан-цанг добавя: „Той има идеята, че те са освободени от страданието и
придобиват щастие“.
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Сюан-цанг добавя: „От безпристрастност ((умствено спокойствие, еднаквост)) човек преминава през другите категории до момента, в който мисълта
за неговите най-добри приятели е същата и за тези, към които е безразличен“.
177
Препратки, дадени от Саеки: Madhyаma, TD 1, т. 582а17, т. 694а28 и сл.;
Dῑrgha, TD 1, т.490с3, т. 489b27, Пракаранапада, Prakaraṇapada, TD 26, т.
720с23-721b3, Saṁyuktahṛdaya, TD 28, т. 927а19, Таттвасиддхи, Tattvasiddhi
(Ch’eng-shih lun), TD 32, т. 15.10 и Амриташастра, Amṛtaṡāstra, TD 28, т.
976а18.
Dῑgha, ii.70 (Lotus, 824; Dialogues; O. Franke, 212), Atthasālinῑ 190,
Paṭisambhidāmagga, ii.38, Dhammasaṅgaṇi, 248 (седем).
Mahāvyutpatti, 70 (според Самгитипаряя, Saṁgῑtiparyāya, TD 26, т.
443а26); Chavannes, Religieux éminents, стр. 164, срв. Māhāvyutpatti и
Numerical Dictionary.
Васубандху се придържа към Vibhāṣā, TD 27, т. 434b15, където са обяснени свабхава (природата) на Вимокшите, техните бхуми (нивата, на които
човек ги произвежда), тяхната ашрая (хората, които ги произвеждат), тяхната акара (аспект), тяхната аламбана (обект), тяхната смритюпастхана (от
чието „прилагане на пълна съсредоточеност“ те се състоят), тяхната лабха
(начин на придобиване) и пр.
178
Текст от Vyākhyā:
а) рупи рупани пашяти;
rūpῑrūpāṇi paṡyati;
б) адхятмам арупасамджни бахирдха рупани пашяти;
adhyātmam arūpasaṁjñi bahirdhā rūpāṇi paṡyati;
в) шубхам вимокшам кайена сакшаткритвопасампадя вихарати;
ṡubhaṁ vimokṣam kāyena sākṣātkṛtvopasaṁpadya viharati;
г) сарвашо рупасамджнянам саматикрамат пратигхасамджнянам
астамгаман нанатвасамджнянам аманасикарад анантам акашам анантам
акашам ити акашанантяятанам упасампадя вихарати тад ятха дева
акашанантяятанопагах;
sarvaṡo rūpasaṁjñānāṁ samatikramāt pratighasaṁjñānām astaṁgamān
nānātvasaṁjñānām amanasikārād anantam ākāṡam anantam ākāṡam ity ākāṡānantyāyatanam upasaṁpadya viharati tad yathā deva ākāṡānantyāyatanopagāḥ;
д) пунар апарам сарваша акашанантяятанам саматикрамянантам
виджнянам анантам виджнянам ити виджнянананантяятанам упасампадя
вихарати тадятха дева виджнянананантяятанопагах;
punar aparaṁ sarvaṡa ākāṡānantyāyatanaṁ samatikramyānantaṁ vijñānam
anantaṁ vijñānam iti vijñānānantyāyatanam upasaṁpadya viharati tadyathā devā
vijñānānantyāyatanopagāḥ;
е) пунар апарам сарвашo виджнянананантяятанам саматикрамя насти
ким чид ити акинчаняятанам упасампадя вихарати тадятха дева акинчаняятанопагах;
punar aparaṁ sarvaṡo vijñānānantyāyatanaṁ samatikramya nāsti kiṁ cid
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ity ākiñcanyāyatanam upasaṁpadya viharati tadyathā devā ākiñcanyayāyatanopagah;
ж) пунар апарам сарвашо акинчаняятанам саматикрамя наивасамджнянасамджняятанам упасампадя вихарати тадятха дева наивасамджнянасамджняятанопагах;;
punar aparaṁ sarvaṡa ākiñcanyāyatanaṁ samatikramya naivasaṁjñānāsaṁjñāyatanam upasaṁpadya viharati tadyathā devā naivasaṁjñānāsaṁjñāyatanopagāḥ;
з) пунар апарам сарваша наивасамджнянасамджняятанам саматикрамя самджняведитаниродхам кайена сакшаткритвопасампадя вихарати
аям аштамо вимокша ити;
punar aparaṁ sarvaṡo naivasaṁjñānāsaṁjñāyatanam samatikramya
saṁjñāveditanirodhaṁ kāyena sākṣātkṛtvopasaṁpadya viharaty ayam aṣṭamo
vimokṣa iti.
179
Много е трудно да се преведе този текст.
а) източниците на пали четат рупи рупани пассати; rūpῑ rūpāṇi passati;
Vyākhyā коментира: рупи рупанити сватмани рупани вибхавя бахир апи
рупани пашяти; rūpῑ rūpāṇῑti svātmani rūpāṇi vibhāvya bahir api rūpāṇi
paṡyati.
Парамартха, Сюан-цанг, една от версиите в Māhāvyutpatti, 70 и Хариварман (в неговата Tatvasiddhi) четат адхятмам рупасамджни бахирдха
рупани пашяти; adhyātmaṁ rūpasaṁjṇῑ bahirdhā rūpāṇi paṡyati (което е
формулировката от Абхибхваятаните, Abhibhvāyatana, viii.35);
б) Тълкуването на Абхидхамма се развива в Патисамбхида, Paṭisambhidā,
ii.38а и другаде: аскетът разглежда рупа (синьо – нила, nῑla, и пр.), която е
вътрешна и външна (Първа Вимокка) и след това само външна рупа (Втора
Вимокка). Много е вероятно, Коша да смята същото;
в) какво е значението на израза рупани вибхавя, rūpāṇi vibhāvya (цитиранoто по-горе в подт. „а“ от Vyākhyā)? Според Atthasālinῑ, 163: „В изразите
рупам санням вибхавехи; rūpaṁ saññaṁ vibhāvehy, думата вибхавана,
vibhāvanā обозначава антарадхапана, antaradhāpana – да направя да
изчезне“. По-горе, Коша, viii.3а, вибхутарупасамджня, vibhūtarūpasaṁjñā =
това, което прави понятието ((представата)) за рупа да изчезне.
Хариварман превежда вибхавана, vibhāvanā като „да изхвърля, да прекъсна“. „Първа Вимокша: адхятмам рупасамджни бахирдха рупани пашяти;
adhyātmaṁ rūpasaṁjñῑ bahirdhā rūpāṇi paṡyati [= „Той грабва понятието за
вътрешна рупа (= на тялото) като ужасно (ашубха) и продължава да вижда
външна рупа: ] Посредством тази Вимокша аскетът прекъсва и разкъсва (p’olieh 破裂) рупа. Как знаем това? Защото във Втората Вимокша е казано:
адхятмам арупасамджни бахирдха рупани пашяти; adhyātmam arūpasaṁjñῑ
bahirdhā rūpāṇi paṡyati. Аскетът е наречен адхятман арупасамджни,
adhyātmam arūpasaṁjñῑ, защото е прекъснал вътрешната рупа. Оттук знаем,
че в Първата Вимокша аскетът вижда само външна рупа, вътрешната рупа е
била елиминирана. В Третата Вимокша елиминирайки също и външната
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рупа, аскетът повече не вижда вътрешна и външна рупа. Това е, което се
нарича понятие за рупа, той изоставя-разрушава желанието; той не вижда
никакъв вътрешен или външен атман“. Срв. Суттанипата, Suttanipāta,
1113: вибхутарупасаннисса саббакаяппахаино; vibhūtarūpa-saññissa sabbakāyappahāyino (китайският прочит е кама, kāma) аджджхаттам ча бахиддха ча н‘аттхи ким чити пассато; ajjhattaṁ ca bahiddhā ca n’atthi kiṁ cῑti
passato.
180
Сюан-цанг се различава: Карика: Вимокшите ((освобожденията)) са осем
вида. Първите три са не-желание (алобха); две са в две вглъбявания; едно е в
едно вглъбяване ... Бхашя: ... първите две по своята природа са не-желание,
защото се противопоставят на желанието. Сутрите (Madhyāma, TD 1, т.
582а17) дефинират Вимокша като казват, че аскетът вижда (пашяти): [това
не означава, че Вимокша е зрение; тя само се изразява така] защото ((прави))
виждането Вимокша да нараства. Сюан-цанг поставя в текста на Васубандху
дефиницията на Vibhāṣā от том 84 (TD 27, т.434b28) [където е отбелязано, че
осмата Вимокша е читтавипраюктасамскараскандха; cittaviprayuktasaṁskāraskandha].
181
Това противопоставяне е дурибхавапратипакша, dūrῑbhāvapratipakṣa –
противопоставяне, което държи ((нещо)) надалеч (v.61, стр. 855), защото
поради факта, че аскетът влиза в Първата Дхияна, привързаността към рупа
от Камадхату вече е изоставена (прахина: с помощта на праханапратипакша, prahāṇapratipakṣa, осъществена в анагамя, vii. 31d, в края).
182
Вж. iii.43: Човек не умира в състояние самадхии.
183
Vibhāṣā, TD 27, т. 434с1: Защо са наречени Вимокши ((Освобождения))?
Какво е значението на вимокша? Значението на вимокша е „отхвърляне“
(ch’i-pei 棄背 – да изхвърля, да обърна гръб на) ... Първите две отхвърлят
ума, имащ желание за рупа (рупалобхачитта, rūpalobhacitta); третата
отхвърля ашубхасамджня, aṡubhāsaṁjña; Всяка от Четирите Вимокши от
Арупядхату отхвърля ума от непосредствено по-нисшата сфера; Вимокшата
на ниродха-самапатти отхвърля всяка мисъл, имаща обект (саламбаначитта, sālambanacitta, ум с обект). Следователно значението на вимокша е
„отхвърляне“. Бхаданта казва, че Вимокшите са наречени така, защото се
придобиват по силата на адхимокша ((adhimokṡa, решимост, непоколебимо
придържане към учението за Пустотата)); според Пашва, Pāṡva – защото те
са центърът на мястото, откъдето се отхвърлят.
184
Вж. ii.44d, vi.64a, viii.196. Majjhima, i.160, 301, 333, 400, 456, Aṅguttara, iv.
426, 448.
185
Сюан-цанг поправя: „защото тя обръща гръб на всичко, което има обект
(саламба)“, тоест ((това са)) умът и умствените състояния.
186
Сюан-цанг: Осмата Вимокша е наречена Вимокша, защото освобождава
...“
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Очевидно е, че притежаването на Осмата Вимокша [което е удостоено с
името Каясакшин ((Kāyasākṣin – осъществил окончателната Истина посредством тялото)) и, когато човек е Архат – с името Убхятобхагавимукта,
Ubhyatobhāgavimukta] осигурява съвършено майсторство във вглъбяването,
пълно освобождаване от вимокшаварана ((vimokṣāvaraṇa, препятствиe пред
освобождаването)), (vi.64a); но без съмнение версията на Парамартха е
вярна, защото притежаването на първите две Вимокши, което предполага
отглеждането на Първата Дхияна, прави същото това отглеждане по-остро
като „прави по-далечна“ вече изоставената рупа (по-горе, бел. 181), давайки
на ума карманията (вж. следващата бележка). Третата Вимокша потиска
препятствията пред Вимокшите от сферата на Рупадхату (рупивимокшаварана, по-долу, бел. 198).
187
Препятствие е неумението на ума (акарманята, akarmaṇyatā), което
прави човек, разединен от трите Дхату, да е неспособен в същото време да
влезе в Първата Дхияна.
188
Vibhāṣā, TD 27, т. 774а14: Дарштантиките и Вибхаджявадините твърдят, че един фин, неуловим ум не се унищожава в ниродхасамапатти. Според тях няма същество (саттва) без материя (рупа) и няма вглъбяване без
ум. Ако вглъбяването е свободно от ум, жизненият орган (дживетиндрия,
jῑvetindriya) ще бъде отсечен; човек ще каже [че аскетът] е мъртъв, а не че е
във вглъбяване. За да се отхвърли това мнение, се посочва, че ниродхасамапатти е абсолютно без ум. Вж. Коша, ii.44d, бел. 253.
189
Дефиниция на Бхавагра, viii.4с.
190
Според Махаяна „влизащият ум“ в това вглъбяване е винаги анасрава, а
напускащият ум е два вида – анасрава или сасрава ... Сред Будите Осемте
Вимокши са анасрава; сред другите, Осмата винаги е анасрава, а първите
седем са съответно и от двата вида, защото имат за своя природа земното
или свръхземното знание (лаукикалокоттараджняна, laukikalokottarajñāna).
191
Анваяджняна е Пътят с изключение на частта от Пътя, отнасяща се до
Камадхату.
Vyākhyā посочва сферите, в които се отглеждат Вимокшите: единадесет
сфери, с изключение на седемте самантаки ((прагови вглъбявания)).
192

Vyākhyā: аха | катамах пунар апратисамкхяниродхас тешам аламбананам | атрочяте | ашаикшасянимиттася самадхер апратисамкхяниродхам
аламбате | ете хи арупя вимокша анимиттанимиттасамадхисвабхавах
самбхаванти;
āha | katamaḥ punar apratisaṁkhyānirodhas teṣām ālambananam | atrocyate |
aṡaikṣasyānimittasya samādher apratisaṁkhyānirodham ālambate | ete hy ārūpyā
vimokṣā ānimittānimittasamādhisvabhāvāḥ saṁbhavanti (viii.26с).
193
Акаша е обектът на Вимокшата ((Освобождението, наречено)) акашанантяятана.
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194

Vibhāṣā, TD 27, т. 436b10: Защото той иска да увери себе си дали кушаламулите ((корените на доброто)) са в завършен вид ((цели, ненакърнени))
(man 滿) или не. Аскетът мисли: Независмо, че съзерцавам отвратителното
(ашубха), аз не произвеждам никакви замърсявания, но не знам дали кушаламулите са цели; ако, съзерцавайки благоприятното, замърсяванията не
възникват, ще знам, че кушаламулите са цели ((в завършенен вид)).
195
Вж. vii.42, 48. За абхинирхара, abhinirhāra, вж. Speyer, Avadānaṡataka,
ii.221; индекс от Mahāvastu и Divya; Māhāvyutpatti, 21.88, 25.12; Lévi в
Sūtrālaṁkāra, iv.12; Рис Дейвидс-Стийд.
За ария риддхи в палийските източници, vii. 48а и сл.
196
Vyākhyā: атра сакшаткритвети пратякшикритйети артхах | упасампадя вихаратити там самапаттим самападя вихаратити артхах;
atra sākṣātkṛtveti pratyakṣῑkṛtyety arthaḥ | upasaṁpadya viharatῑti tāṁ
samāpattiṁ samapadya viharatῑty arthaḥ.
vi.43с, 58b, 63; viii. стр. 1736. Уттарадхияяна, Uttarādhyayana, v.23, SBE,
45, стр.23.
Срв. изразите фусати четосамадхим, ниродхам; phusati cetosamādhim,
nirodham (Dῑgha, 184) и чатассо аппаманняйо; cetasso appamaññāyo (Тхерагатха, Theragāthā, 386) и пр.
Vibhāṣā, TD 27, т. 776а21: В другите Сутри Бхагават въвежда, в дефиницията за Осемте Вимокши, израза кайена сакшаткритва упасампадя
вихарати; най-вече в Махахетупратяясутра, Mahāhetupratyayasūtra ...
Някои казват: „Третата и Осмата Вимокша се намират в края на двете Дхату
...“ Други казват: „Тези две Вимокши се намират в края на двете бхуми ...“
197
Vyākhyā: пратхамадвитиябхям вимокшабхям тритияся вимокшася прадханят | рупивимокшаваранасакаляпраханад ашраяпаривриттитас тритияся сакшаткаранам уктам | аштамасяпи прадханяд арупявимокшаваранасакаляпраханад ашраяпаривриттитах сакшаткаранам уктам;
prathamadvitῑyābhyāṁ vimokṣābhyāṁ tṛtῑyasa vimokṣasya prādhānyāt |
rūpivimokṣāvaraṇasākalyaprahāṇād āṡrayaparivṛttitas tṛtῑyasya sākṣātkaraṇam
uktam | aṣṭamasyāpi pradhānyād ārūpyavimokṣāvaraṇasākalyaprāhāṇād āṡrayaparivṛttitaḥ sākṣātkaraṇam uktam: „Сутрата казва, че аскетът проявява
(cаксаткарана, пратякшикарана; sākṣātkaraṇa, pratyakṣῑkaraṇa) Третата
Вимокша, защото тази Вимокша превъзхожда първите две. Тя включва изоставянето на всички препятствия, които се противопоставят на Вимокшите
от дхияна (рупивимокша): веднъж придобил я, той притежава гъвка-вост на
ума, която позволява осъществяването на първите три Вимокши без усилиe.
И това е, защото тя включва една ашраяпаривритти, āṡrayaparivṛtti – определена трансформация на ашраята или физико-психологическия комплекс.
Също така, Осмата Вимокша превъзхожда предшестващите Вимокши, защото включва изоставянето на всички препятствия пред Вимокшите от сферата
на Арупядхату.
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Третата Вимокша се придобива от аскет, който отглежда Четвъртата Дхияна, най-висшата сфера от Рупадхату; Осмата – от аскет, който отглежда
Бхавагра – най-висшата сфера от Арупядхату.
a) iv.56, ашраяпаривритти, āṡrayaparivṛtti посредством Пътя на Виждане
и пр.; 14с, паривриттивянджана, parivṛttavyañjana – чиито пол е бил
сменен; 38, ашраятяга, ашраявикопана; āṡrayatyāga, āṡrayavikopana –
изоставяне, като ашраята се изхвърля поради ((букв. чрез)) смърт, поради
хермафродитизъм“; Дхармакая, Dharmakāya, vii. бел. 196. Sūtrālaṁkāra
предпочита израза ашраяпаравритти, āṡrayaparavṛtti.
б) ашрая = тяло, надарено с органи. iii.41; сред органите, умът, ii.5. i.20a
(стр. 78). Синоним на ашрая е атмабхава, ((ātmabhāva, съществуване на
душа)), v.2с. Вж. също i.34d, ii.55d, vii.21b и другаде. Преводът „индивидуалност“ не е лош, напр. vi.21 има: „женска индивидуалност ...“ Някои
качества могат единствено да имат за своя основа (ашрая) само хора от
Трите Двипа ((континента)); те се придобиват само с човешка ашрая.
При друга употреба на думата, някоя дхияна или някое бхуми е ашраята
или основата за придобиване на определено „знание“ и пр.
198
Dῑgha, ii.110, iii.260, Saṁyutta, iv.85, Majjhima, ii.13, Visuddhimagga, 175,
Atthasālinῑ, 187.
Māhāvyutpatti, 71; Sūtrālaṁkāra, xx-xxi.44.
Когато един аскет размишлява над шестте аятани (физическа материя,
звук и пр.) без да произвежда каквито и да било лоши идеи, тези аятани са
взели надмощие, абхибхута, abhibhūta: както десетте абхибхаятани,
abhibhāyatana, Saṁyutta, iv.77.
Препратки от Саеки: Madhyāma, TD 1, т. 799с25; Dῑrgha, TD 1, т. 55с26,
Амрита-шастра, Amṛta-ṡāstra, TD 28, т. 976а25, Saṁgῑtiparyāya, TD 26, т.
445b19, Prakaraṅapāda, TD 26, т. 721b4, Saṁyukta-hṛdaya, TD 28, т. 927b19 и
Таттвасиддхи, Tattvasiddhi.
Във версията на Madhyāma, ch’u-ch’u 除處 „изхвърляща аятана“,
Парамартха, chih-ju 制入, Сюан-цанг, sheng-ch’u 勝處 (абхиаятана).
Абхихуя, abhibhūya от израза тани рупани абхибхуя; tāni rūpāṇy abhibhūya е
преведена като chih-hsiu 制修 (контролираща бхавана) или като ch’u 去 (да
изхвърля, винодана, апанаяна, вибхавана; vinodana, apanayana, vibhāvana).
199
Палри, Pāḷi: еко бахирдха; eko bahirdhā.
200
Vyākhyā: джанати ... пашяти. Парамартха: джанами пашями.
За джняна и даршана, по-горе, viii.27с.
201
За акараяти, vii., стр. 1586.
202

Класическият списък от Aṅguttara, v.46, 60 (Comm. i.27.10), Majjhima,
i.423, ii.14, Dῑgha, iii.268 (Сумангала, Sumaṅgala, i.115, Franke, стр. 210),
Visuddhi, 110, разменя последните две с алока, париччхиннакасакасина; āloka
paricchinnākāsakasiṇa (вж. Childers), последните две са пропуснати случайно
в Патисамбхида, Paṭisambhidā. За алокаманасикара и пр., vii. стр. 1642.
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Visuddhimagga, 425 (вж. Индекса и Warren, 293), Atthasālinῑ, 185,
Compendium, на много места; Spence Hardy, Eastern Monachism, 252; Kern,
Geschiedenis, i.393 („универсални или космически цикли“); YogāvacaraManual, стр. xxix; Rhys Davids-Stede.
Māhāvyutpatti, 72, Saṁgῑtiparyāya, раздел 11, Sūtrālaṁkāra, vii.9, xx. 44.
Тези обобщени забележки в Коша са били взети от по-подробен трактат
във Vibhāṣā.
203

Парамартха понякога (TD 29, т. 303b12) превежда критсна като pien 偏
(= общо), понякога (т. 303b18) като wu-pien 無邊 (= ананта, ananta – безгранично). Има Десет Критснаятани (pien ju 偏入). Те се наричат критсна (wupien), защото всецяло обгръщат един вид, без интервал-пукнатина. Кои
дхарми са критсна (wu-pien)? Земята, водата, огънят, вятърът, синьото,
жълтото, червеното, бялото: те съдържат рупа (букв. рупалакшанани, rūpalakṡaṇāni) ... Има някои учители, които казват, че ваюкритснаятана, vāyukṛtsnāyatana (feng wu-pien ju 風無邊入) има осезаеми неща за свой обект.
Vibhāṣā, TD 27, т. 440b17 превежда критсна като pien 遍: Те са наречени
Критснаятани по две причини: защото нямат никакъв интервал (chien 間) и
защото са разширени ((разтеглени)) (kuang-ta 廣大): от една страна актът на
внимание (адхимуктиманаскара) има изключително отношение към синьото
и пр., без да се смесва с никоя друга характеристика, а от друга, актът на
внимание, който има отношение към всичко синьо и пр., има за свой обект
една безкрайна характеристика. Бхаданта казва: „Защото техният обект е
много-разтегнат (k’uan-kuang 寛廣) и защото няма интервал-пукнатина
(chien-hsi 間隙)“.
204
Последната фраза я няма при Сюан-цанг.
205
Този проблем се разглежда във Visuddhimagga, 415.
206
Причината или хету е вглъбяването арупя, играещо ролята на сабхагахету, тоест, водещо до ново вглъбяване арупя.
207
Някой, който произвежда едно вглъбяване арупя, пада от това вглъбяване,
умира и се преражда в небето на Рупадхату по силата на някое предишно
действие: там той ще произведе ново вглъбяване арупя, защото предишното
вглъбяване арупя е близко (асанна, āsanna). Някой често влиза в едно вглъбяване арупя: той е придобил силен навик (абхикшнабхяса, abhῑkṣṇābhyāsa)
по отношение на това вглъбяване; той умира, преражда се в Рупадхату, и
тук отново ще произведе едно вглъбяване арупя.
По същия начин, роденият в Акашанантяятана, може да произведе повисше вглъбяване арупя – Виджнянанантяятана и пр.
208
Някой e извършил едно действие, което трябва да се възмезди в Арупядхату, но не веднага след неговата смърт, а в по-късно раждане (iv.50).
Поради другите действия, от ((водещи до)) „незабавно възмездие“, той първо
се преражда в Рупадхату. Неизбежността на възмездието за действието,
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което се възмездява в Арупядхату, кара този човек да произведе вглъбяване
арупя. Това е необходимо за възмездието от това действие, защото аскетът,
бидейки неразединен от сферата, в която се е родил (адхастад авитарага,
adhastād avῑtarāga), а именно Рупадхату, не може да се прероди в Арупядхату, ако не се е разединил от нея посредством вглъбяването арупя от споменатата сфера.
209
Когато вселената умира чрез огън, Камадхату и небесата от Първата
Дхияна изчезват; когато тя умира чрез вода, небесата от Втората Дхияна
изчезват; когато тя умира чрез вятър, изчезването включва също и сферите
от Третата Дхияна (Коша, iii.10c-d). Така при свършека на света всички
същества ще се преродят в сфери, защитени от това унищожение и също ще
произведат вглъбявания, водещи до прераждане в небесата на Втората,
Третата или Четвъртата Дхияна.
Сюан-цанг: Съдът ((контейнерът)) или физическият свят започва да умира
по силата на дхарматá, dharmatā. Такъв е законът на природата (дхарматá)
на съществата в по-нисшите сфери – да произведат по-висши дхияни, защото
при тези обстоятелства (авастха, avasthā) добрите дхарми преминават през
пълно развитие по силата на същата дхарматá. Съществата в двете по-висши Дхату (в небесата на Четвъртата Дхияна и в Арупядхату) произвеждат
арупясамапатти по силата на причина и действия, а не по силата на дхарматá, защото боговете Анабхрака, Anabhraka и пр. (Четвърта Дхияна) не се
влияят от тези три катастрофи.
Vibhāṣā, TD 27, т. 779а28: Защо съществата в Рупадхату произвеждат
първо дхияните, арупите, а не ниродхасамапатти? Те произвеждат дхияните поради три причини (пратяя): 1. По силата на причината (хетубала):
в предишно съществуване те са произвели и унищожили дхияните; 2. По
силата на действието (кармабала): те са извършили и натрупали действия от
((водещи до)) задължително възмездие, което ще се възмезди в по-късно
съществуване в сфера на дхияна; това действие ще даде своя плод; 3. По
силата на „природата на нещата“ (дхарматá): когато светът умира, съществата от по-нисшите сфери задължително се прераждат по-горе ... първите
две причини важат и за произвеждането на арупите.
210
Vyākhyā: кеям дхармата нама | кечит тават саутрантика ахух | ешам
ева дхарманамудбхутавриттинам пурвадхиянавасанадхипатят тадутпаттав упадешам антарена дхиянотпаттав анугуням дхармата пракритих
свабхава ити артхах || вайбхашика апи кечид ахух | паурваджагарикат
сабхагахетох нишяндафалам дхиянотпаданам тадупадешам антаренанято
дхарматети;
keyaṁ dharmatā nāma | kecit tavat sautrāntikā āhuḥ | eṣāṁ eva dharmāṇāmudbhūtavṛttῑnāṁ pūrvadhyānavāsanādhipatyāt tadutpattāv upadeṡam antareṇa
dhyānotpattāv ānuguṇyaṁ dharmatā prakṛtiḥ svabhāva ity arthaḥ || vaibhāṣikā
api kecid āhuḥ | paurvajāgarikāt sabhāgahetoḥ niṣyandaphalam dhyānotpādanaṁ
tadupadeṡam antareṇānyato dharmateti.
За дхарматá вж. ii.46, iv.17a, 20, 67, vi.34a.

1831

Глава VIII

Вглъбявания

211

За васана вж. vii. стр. 1617 до 1624. Тук добрите дхарми са адхипатипратяя, adhipatipratyaya.
212
Докато съществува Добрият Закон е възможно да се знаят всички дхарми
– чисти и нечисти, към кое Дхату или сфера принадлежат, техният аспект и
пр.
213
Според Парамартха. Сюан-цанг: Всички тези разнопосочно указани дхарми имат за своя цел разпростирането и продължаването на Добрия Закон.
Какво е Добрият Закон? Колко ще продължи?
214
Саддхамма е тройна: парияттисаддхамма, pariyattisaddhamma: всички
слова на Буда в Трите Питаки; патипаттисаддхамма, paṭipattisaddhamma:
тринадесетте дхутагуни, dhutaguṇа, четиринадесетте кхандхакаватта, khandhakavatta, осемдесетте и две махаватта, cила, самадхи и випассана; mahāvatta, sῑla, samādhi, vipassanā и адхигамасаддхама, adhigamasaddhamma:
четирите ариямагги, четирите плода и Нирвана (Самантапасадика, Samantapāsādikā, i.225). Вж. по-долу бел. 219.
215
Дванадесетте анги са изредени в Abhisamayālaṁkārāloka:
сутрам геям вякаранам гатходанаваданакам |
итивриттикам ниданам вайпулям ча саджатакам |
упадешо‘дбхута дхарма двадашангам идам вачах ||
sūtraṁ geyaṁ vyākaraṇaṁ gāthodānāvadānakam |
itivṛttikaṁ nidānaṁ vaipulyaṁ ca sajātakam |
upadeṡo’dbhutā dharmā dvādaṡāṅgam idaṁ vacaḥ ||
216
Изглежда „святост“ не е много лош еквивалент за адхигама, тъй като
адхигама е дефинирана като „дхармите, придружители на Бодхи плюс
резултатите от брахмачаря“. [Чрез бодхипакшиките ((bodhipākṣika, крилата
на просветлението)) брахмачаря е аддхания чираттхитика; addhaniya
ciraṭṭhitika ((продължаващ дълго, вечен)), Dῑgha, iii.27.] Нещо повече, адхигама означава „проникване, разум“.
Адхигама е синоним на сатябхисамая, satyābhisamaya (вж. vi.27) в дефиницията за трите праджни или разграничавания: Глупакът (бала,bāla) е този,
у когото липсва вродена (упапаттилабхика) праджня, която произлиза от
следите на предишното ѝ отглеждане (пурвабхясавасананирджата); неукият
(ашрутаван, aṡrutavān – букв. нечулият) е този, у когото липсва праджня,
която възниква от Учението (агамаджа, āgamajā); обикновен човек (притхагджана, pṛthagjana) е този, u когото липсва праджня, която възниква от
адхигама, която пък възниква от разбирането на Истините (ясядхигамаджа,
сатябхисамаяджа насти ...; yasyādhigamajā satyābhisamayajā nāsti …)
(iii.28а).
Bodhisattvabhūmi в дефиницията за „убежище“ (пратисарана, pratisaraṇa)
дефинира джняна, която е убежище, като адхигамаджняна, създадена от
вглъбяване, бхаванамая (вж. бел. 341 до 343 и по-долу, Глава IX, превод на
Сюан-цанг, xxix.15a, бележката).
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а) Сюан-цанг превежда: „Докато има последователи ((букв. носители)),
проповядващи и постигащи, Законът ще устои“.
Двамата китайски преводачи различават три категории: първите две (тези,
които носят и тези, които проповядват) са по отношение на агама, а третата
(тези, които постигат) – по отношение на адхигама. Агама ще продължава
толкова дълго, колкото съществуват първите две категории; адхигама ще
продължава толкова дълго, колкото съществува третата. Така законът продължава в зависимост от тези три категории хора.
Парамартха (TD 29, стр. 303с23) добавя: Защо? Защото има две причини
за продължаването на Добрия Закон: (1) правилно говорене и (2) правилно
възприемане. Има някои други учители, които казват, че Законът продължава хиляда години: това се отнася до адхигама, не до агама, която трае подълго. Защо? В бъдещето хората, способни да разпространяват ((носят))
Закона ще са два вида: такива, които вярват вследствие на слушане и такива,
които вярват вследствие на правилен интелект (? сheng-chieh 正解). Боговете
защитават тези хора, за не изчезнат агама и адхигама бързо. Следователно
трябва както буквално, така и преносно, да се медитира и практикува.
б) Saṁghabhadra (в своята Nyāyānusāra, TD 29, т. 775b1) коригира
Васубандху по много въпроси и добавя някои интересни детайли: Саддхармата на Бхагават ((Добрият Закон на Буда)) е двоен – агама и адхигама.
Агама е Сутра, Виная и Абхидхарма. Адхигама е чистият път (анасравамарга) на Трите Колесници. [За Васубандху това са бодхипакшиките, не
всички от които са непременно чисти.] Докато адхигмасаддхарма продължава в света, агама-саддхарма, нарастнала и подкрепяна от нея, също ще
продължава. Понастоящем на Изток адхигма-саддхарма изчезва; агама е
изчезнала много повече. Тъй като адхигама-дхарма процъфтява на Север,
добрата агама на Бхагават се разпростира и нараства. Следователно това е
земята на върховното знание на Татхагатите (... джнянагочара, jñānagocara). Ариите пребивават там. Правилният смисъл на Абхидхарма процъфтява в тази страна; не на Изток и пр., където традицията и практиката са
невъзможни (??). Агамадхарма, за да остане в света, основно зависи от
своите „носители“ (дхатар, dhātar – тези, които са я научили) и от тези,
които я проповядват; продължаването на адхигама зависи единствено от
„тези, които практикуват“ (пратипаттар, pratipattar). Но те не са единствената подкрепа на адхигама; агамадхарма също зависи от пратипаттар:
докато хората практикуват Дхарма без грешка (авипарита, aviparῑta), адхигама ще продължава; щом продължава адхигама, ще продължава и агама.
За изчезването на Закона на Запад, срв. „Сънищата на Крикин“ (Dreams of
Kṛkin), Виная на Махишасаките, Vinaya of the Mahῑṡāsakas (Wu-fen Lü, TD 22,
т.172а7), Chavannes, Cinq cents contes, II, стр. 348. Единадесетият сън (малко
вода, чиито център е развълнуван, но краищата ѝ са спокойни и чисти)
означава, че Добрият Закон ще започне да изчезва в Средните (Царства), но
ще просперира по периферията.
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Vyākhyā приема това обяснение: еша ева пакшо юкта ити пашямах; eṣa
eva pakṣo yukta iti paṡyāmaḥ.
219
а) Условие за продължаването на Закона (уважение към Буда; да не се
споменават години), Aṅguttara, iv.84, анагатабхая, anāgatabhaya, iii.15. 108
и пр.
Защо Законът на някои Буди трае дълго време, Суттасибханга, Suttavibhaṅga, Параджика, Pārājika, i.3.3, Самантапасадика, Samantapāsādikā,
i.184.
Архатът продължава своя живот, за да продължава Закона. Законът се
защитава от хора и богове, Saṁyukta, TD 2, т. 177b22. Lévi и Chavannes, “Les
seize Arhats protecteurs de la Loi”. J.As., 1916, ii.9; J. Przy-luski, Açoka, Глава
VII. Развитие на идеите за последните дни, отнасящи се до продължаването
на Закона и също 207, 336, 399, 452.
б) Cullavagga, x.1.6: „Ако жените не бяха допуснати, тази брахмачария
щеше да продължава дълго, щеше да трае хиляда ходини, но тъй като те бяха
допуснати, тази брахмачария няма да трае дълго: Саддхармата ще продължи петстотин години“. Не се споменават години в Бхикшуникармавачана,
Bhikṣuṇῑkarmavācanā (Бюлетин на Школата за Източни Учения, Bulletin of the
School of Oriental Studies, 1920, стр. 125), нито в Rockhill, Life, стр. 60.
Същата доктрина в Pi-ni-mu ching (TD 24, т. 818с5), където обяснението е
дадено от Кашяпа, Kāṡyapa (Przyluski, Açoka, стр. 173); вж. също Madhyama,
TD 1, т. 607b8 (цитирана от Саеки). Саеки цитира също Виная на Махишасаките (TD 22, т. 186а4): „Ако Бхикшуни ((монахините)) спазват осемте гурудхарми, Законът ще продължи хиляда години.“
Но във Виная на Сарвастивадините („преценката на Ананда“), продъжителността на Закона е ограничена до хиляда години, защото жените са били
допуснати. Същата доктрина и в другите текстове, отнасящи се до Първия
Събор (Przyluski, пак там).
Ашокавадана, Aṡokāvadāna и много други текстове посочват хиляда години; Махамаясутра, Mahāmāyāsūtra, TD 12, т. 1013b21 – 1014а2, посочва
петстотин години (Przyluski, стр. 161-173).; вж. също [Fo lin nieh-p’an chi]
Fa-chu ching, TD 12, т. 1113а2-с10.
I-ching (Takakusu, 106) цитира Виная: „Докато има кармачаря (?
„Пoддръжници на правилата“) моят Закон няма да бъде унищожен. Когато
не остане човек, който да „поддържа и подкрепя“ – карман, моят Закон ще
приключи“ и пак: „Докато моите предписания съществуват, аз ще живея“.
Sum.Vil. i.11.
в) Пет последователни изчезвания: адхигама, патипатти, париятти,
линга и дхату, в Маноратхапурани, Manorathapūraṇῑ, i.87, Анагатавамса ,
Anāgatavaṁsa (Minayev, JPTS,1886 и Warren 481).
Три изчезвания: адхигама, патипатти и линга в Milinda, 133.
„Изчезването на сянката на Буда ... и колко Архати, които могат да запазят Добрия Закон, имаме? В Писанието е казано: Великият Лъв е затворил
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очите си, а неговите свидетели изчезват един по един ...“, I-ching, Takakusu,
стр. 106.
Ваджраччхедикатика, Vajracchedikāṭῑkā, Mdo, xvi. свитък 234а, обяснява
Ваджраччхедика, Vajracchedikā, стр. 22: пашчиме кале пашчиме самайе
пашчимаям панчашатям саддхармавипралопакале вартамане; paṡcime kāle
paṡcime samaye paṡcimāyāṁ pañcaṡatyāṁ saddharmavipralopakāle vartamāne:
„Добре известно е (прасиддха, prasiddha), че учението на Бхагават продължава пет пъти по петстотин години, ето защо текстът уточнява: по време на
последния период от петстотин години защото след това петте кашаяи,
kaṣāya (iii.4с, 93а) нарастват“.
Нанджо, Nanjo (в Max Müller, SBE. 49, стр. 116) споменава Махасамнипатасутра, Mahāsaṁnipātasūtra (TD 13, т. 363а29): През първите петстотин
години Бхикшу и другите ще са силни в продължителните обмисляния“ (ще
придобият сатябхисамая?); във втория период от петстотин години те ще са
силни в медитацията (самадхи, дхияна); в третия – в Писанието (шрута); в
четвъртия – в изграждането на манастири и в петия – в кавги и клевети.
Белият Закон ще стане невидим.
г) Saṁyukta, TD 2, т. 226с6: В Периода, когато Саддхармата на Кашяпа
((Kāṡyapa, името на предишния Буда)) започнала да изчезва, е възникнала
пратирупака ((pratirūpaka, подобна)) Дхарма; когато тя възникне, Саддхармата ще е умряла“. Саддхармапундарика, Saddharmapuṇḍarikā, 67.7:
„Саддхармата на Падмапрабха ((Padmaprabha, име на друг предишен
Буда)) ще продължи тридесет и две антаракалпи; когато те се разрушат,
саддхармапратирупака ще продължи същия брой калпи“; 377: „Саддхармата на Джитасварараджа, Jitasvararāja е била разрушена, а в периода, в
който е изчезнала саддхармапратирупака, тази религия (шасана, ṡāsana) е
била опустошена от Бхикшусите, които си приписвали духовни качества,
каквито не притежавали ...“
220
Според Сюан-цанг. Според Парамартха: В този трактат представих Абхидхармата на Буда Бхагават. Дали съм я представил в съответствие с школата на Саутрантиките или както е представена във Vibhāṣā?
Според Vyākhyā: Дали Абхидхармата, на която уча тук, а именно Абхидхармакоша, е Абхидхармата на каноническите Учения, Абхидхармата от
Джнянапрастхана и пр.?“
221
Vyākhyā: йо‘ям ити вистарах | йо‘ям ихабхидхармакошалакшано ‘бидхарма уктах ким еша ева шастрабхидхармо джнянапрастханадхилакшано
дешито‘та идам учяте | кашмиравайбхашиканитисиддха ити вистарах |
кашмире бхавах кашмирах | вибхашая дивянти вайбхашика ити вякхятам
етат | санти кашмира на вайбхашика йе винаячинтадаях саутрантика ити
бхадантадаях | санти вайбхашика на кашмира йе бахирдешака ити убхаявишешанам || тешам нитя ях сиддхо‘бхидхармах са прайенеха мая дешитах | артхад уктам бхавати | анянитисиддхо‘пи дешита ити || яд дургрихитам кашмиравайбхашиканайенанянайена ва тад ихавачане ‘смадаго ‘смадапарадхах || ким каранам ити аха | саддхарманитау мунаях параманам ити
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| саддхармасягамадхигамалакшанася нитау варнане мунайо буддха бхагаванто буддхапутраш чаряшарадватипутрадаях праманам сарвакарасарвадхармавабодха апта ити артхах.
yo’yaṁ iti vistaraḥ | yo’yam ihābhidharmakoṡalakṣaṇo ‘bhidharma uktaḥ kim
eṡa eva ṡāstrābhidharmo jñānaprasthānādhilakṣaṇo deṡito’ta idam ucyate | kāṡmῑravaibhāṣikanῑtisiddha iti vistaraḥ | kaṡmῑre bhavāḥ kāṡmῑrāḥ | vibhāṣayā
dῑvyanti vaibhāṣikā iti vyākhyātam etat | santi kāṡmῑrā na vaibhāṣikā ye vinayacintādayah sauntrāntikā ity bhadantādayah | santi vaibhāṣikā na kāṡmῑrā ye
bahirdeṡakā ity ubhayaviṡeṣaṇam || teṣāṁ nῑtyā yaḥ siddho ‘bhidharmaḥ sa
prāyeṇeha mayā deṡitaḥ | arthād uktaṁ bhavati | anyanῑtisiddho’pi deṡita iti ||
yad durgṛhῑtaṁ kāṡmῑravaibhāṣikanayenānyanayena vā tad ihavacane ‘smadāgo
‘smadaparādhaḥ || kiṁ kāraṇam ity āha | saddharmanῑtau munayaḥ pramāṇam iti
| saddharmasyāgamādhigamalakṣaṇasya nῑtau varṇane munayo buddhā bhagavanto buddhaputrāṡ cāryaṡāradvatῑputrādayaḥ pramāṇaṁ sarvākārasarvadharmāvabodha āptā ity arthaḥ.
222
а) Сюан-цанг: „Обсъждането на Абхидхарма на Вайбхашиките от Кашмир
[= Петстотинте Архата, според Саеки] е правилно установено. [Тук може би
има грешка що се отнася до смисъла на сиддха.] Основавайки се главно на
тях, аз представих Абхидхарма. Това, което е грешно, е моя вина. Авторитет
за преценяването на Дхарма имат само Будите и Махашрава-ките“.
б) Saṁghabhadra (в своята Nyāyānusāra, TD 29, т. 775b18): „... Основавайки се на тях, най-общо съм представил Абхидхарма. Тук Саутрантика
[=Васубандху] представя своята основна мисъл, като казва: „Въз основа на
Mahāvibhāṣā, обсъждайки принципите на Абхидхарма на Саугатите, Saugata от тази земя и правейки усилие правилно и до край да разбера, че Добрият Закон ще продължава дълго за спасението на съществата, аз съставих
този трактат. Голямата част от тази книга представя системата [на Vibhāṣā];
по-малка част следва други пътища, например отнасящото се до физическата
материя като форма (самстханарупа, saṁsthānarūpa) или до минало и
бъдеще (v.27) и пр. Но природата на дхармите е много дълбока, а моят
интелект – слаб: не съм способен усърдно да търся (ch’in-ch’iu 勤求)
Проповядващия Истината (ятхабхутавадин, yathābhūtavādin, букв. знаещият
и проникналият в истинската същност) (?). Следователно при тълкуването
(нити, nῑti), представено в този дълъг трактат, ако една малка част е недобре
обоснована (дургрихита, durgṛhῑta = pien-liang 贬量 = със спорен характер),
[Може би смисълът на този пасаж е: „Ако аз понякога съм представял
неверни доктрини ...“], това е моя грешка. Будите, натрупали огромни запаси
от знание (джнянасамбхара, jñānasaṁbhāra), знаят всеки обект на съзнанието. Пратиекабудите не могат да преценят ((букв. да отсъдят)) характеристиките на дхармите; още по-малко Шраваките, защото Дхармата, която
те осъществяват зависи от учението. Така, за да отсъдят дхармите, има само
истински велики Муни. По това познаваме, че Абхидхарма наистина е словото на Буда. Човек трябва да го приеме с вяра, да практикува и медитира
правилно върху него и усърдно да търси освобождение“.
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в) Парамартха (TD 29, стр. 304а5): Вайбхашиките от Кашмир имат двама
cheng 二證. Тази Абхидхарма – Абхидхармакоша – беше представена от мен
най-общо, в съответствие с тяхната доктрина. Ако има нещо зле разбрано
((букв. зле хванато)), то е моя грешка. За cheng, които са способни правилно
да преценят Добрия Закон, само Буда Бхагаватите са върховна мярка (прамана, pramāṇa). Защо? Защото те незабавно виждат всички дхарми. Отделно
от писанието (агама) и Пътя (марга), Арияшрава-ките на Буда не са дори
средна мярка за правилното преценяване на Добрия Закон.
(1) Кои са тези двама cheng (= сакшин, sākṣin – свидетел, очевидец; пратибху, pratibhū – познавач) и пр.? Вероятно хора, които притежават агама и
адхигама (както е обяснено в viii.39а), с други думи агама и марга.
223
Първата строфа е цитирана в I-ching, Takakusu, стр. 106.
Vyākhyā: нимилите шастари локачакшушити | паринирврите бхагавати
локася чакшурбхуте маргамаргасамдаршаке | аненандхабхутатам локася
даршаяти || кшаям гате сакшиджане ча бхуясети | сакшад драштари
сакши | маргамаргаджньо бхагаван ити йе‘дхигатататтва бхагаватах
сакшиджанах сахаябхутах | тасмин паринитване кшине | авидяндхадриштататтваир нираваграхаир ниранкушаих сваямдриштикатая кутаркапаннаир бхажадхир бхагаватах шасанам грантхаташ цартхаташ чакулам критам || гате хи шантим парамам сваямбхувитяди пурвашлококтасяртхася хетурупо‘ям двитиях шлока упанясяте | буддхабуддхапутрешу хи
паринирвритешв анатхаджагати шасанантардханахетубхир дриштядибхир малаир дошаир ниранкушаих сваям ятхеччхам иха локе‘дйе сампрати чаряте | бхавасадханам етат || таташ чаивам кантхагатапранам
ивети артхах | тад видитва | балакакам ча маланам дошанам на прамадям
мумукшубхир ити бхавасадханам ити;
nimῑlite ṡāstari lokacakṣuṣῑti | parinirvṛte bhagavati lokasya cakṣurbhūte
mārgāmārgasaṁdarṡake | anenāndabhūtatāṁ lokasya darṡayati || kṣayaṁ gate
sākṣijane ca bhūyaseti | sākṣād draṣṭari sākṣῑ | mārgāmārgajño bhagavan iti
ye’dhigatatattvā bhagavataḥ sākṣijanaḥ sahāyabhūtaḥ | tasmin parinitvāṇe kṣῑṇe |
avidyāndhādṛṣṭatattvair niravagrahair niraṅkuṡaiḥ svayaṁdṛṣṭikatayā kutarkāpannair bhavadhir bhagavataḥ ṡāsanaṁ granthataṡ cārthataṡ cākulaṁ kṛtam ||
gate hi ṡāntiṁ paramāṁ svayambhuvῑtyādi pūrvaṡlokoktasyārthasya heturūpo
’yaṁ dvῑtyaḥ ṡloka upanyasyate | buddhabuddhaputreṣu hi parinirvṛteṡv anāthajagati ṡāsanāntardhānahetubhir dṛṣṭyādibhir malair doṣair niraṅkuṡaiḥ svayaṁ
yatheccham iha loke’dye samprati caryate | bhāvasādhanam etat || tatаṡ caivaṁ
kaṇṭhagataprāṇam ivety arthaḥ | tad viditvā | balakākaṁ ca mālānāṁ doṣāṇāṁ na
pramādyaṁ mumukṣubhir iti bhāvasādhanam iti.
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Д Е В Е Т A

Г Л А В А

Отхвърляне на Пудгала
===============================

Ом. Поклон пред Буда.
oṃ namo buddhāya
Има ли каквото и да било освобождение извън будизма?1
Не, няма.
Каква е причината за това?
Няма освобождение извън това учение, защото другите
учения са покварени от грешната представа за душа. Думата
((душа)), както другите доктрини си я представят, не е метафоричен израз за серията от скандхи ((skandha, куп, купчина)).
По силата на тяхната вяра в една душа като съществуващ обект,
към душата възниква привързаност, пораждат се замърсявания2
и освобождението е невъзможно.
Откъде да знаем, че думата „душа“ е само обозначение на
серията от скандхи и че никаква душа не съществува сама по
себе си?3
Ние знаем това, защото никакво доказателство не установява съществуването на душа отделно от скандхите. Няма доказателство нито вследствие на пряко възприятие, нито вследствие на умозаключение.4 Ако душата беше нещо реално, отделно
като другите неща 5 , тя би била достигната (т.е. позната) или
вследствие на пряко възприятие, както обектите на петте сетив1839
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ни съзнания и обектът на умственото съзнание6, или вследствие
на умозаключение, както са петте индрии ((indriya, доминанта,
преобладаваща способност или умение; сетивен орган)).
В действителност петте органа са познати вследствие на
умозаключение. Обикновено, въпреки наличието на основни
причини, ако някои специфични причини отсъстват, резултат не
се произвежда: за да поникне растение са необходими не само
вода, земя и човешко усилие, но също и семе. Така също, независимо че основните причини – наличие на външен обект, на
внимание и пр. – присъстват, слепият и глухият не виждат и не
чуват до степен, до която не-слепият и не-глухият виждат и
чуват. При първия липсват, а при втория не липсват специфичните причини за зрителното и слуховото съзнание: това са
органите, материалните органи, направени от невидима и неосезаема материя, които се знаят само вследствие на умозаключение.7
Нито има пряко възприятие, нито има умозаключение за
душа, независима от скандхите. Следователно знаем, че реална
душа не съществува.
***
Ватсипутриите, Vātsῑputrῑya, приемат пудгала ((pudgala,
индивид, човек)) нито за идентичен, нито за различен от скандхите. 8 Трябва да изследваме дали този пудгала съществува
като нещо отделно или като обозначение на едно номинално
съществуване. Ако той има отделно съществуване, като физическата материя, тогава пудгала съществува като отделно нещо.
Ако е само събирателно, като млякото, тогава той съществува
като обозначение.9
[Ватсипутриите:] Какво лошо има да се приеме първата
или втората хипотеза?
Ако пудгала е нещо отделно, той ще е различен от скандхите, защото природата му ще е различна, както скандхите са
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различни една от друга (или ще е произведен от причини, но
тогава няма да е вечен, както вие казвате) и ще трябва да посочите неговите причини; или той ще е необусловен, а това е небудистко мнение; а ако е необусловен, ще е безполезен.10 (Така
че е грешка да се вярва, че пудгала е нещо.) А ако вие приемете,
че пудгала съществува само като име на обозначение, ще изоставите своята доктрина и ще попаднете в нашите учения.
[Ватсипутриите:] Ние не казваме, че той е нещо и не казваме, че съществува само като обозначение на скандхите: за нас
обозначението пудгала се среща в необходимата връзка с настоящите, вътрешни скандхи (скандхан упадая, skandhān upādāya).11
Сляп отговор, не съдържащ нищо, което да ни просветли!
Какво означава изразът „във връзка с“? Ако обяснявате скандхан упадая като скандханам лакшате, skandhānāṁ lakṣate
(характеризиран от скандхите), тогава трябва да кажете:
„Обозначението пудгала се среща като за нещо се вземат
елементите“: това означава да се признае, че пудгала е дума,
обозначаваща скандхите, също както се среща обозначението
„мляко“, което взема за свой обект съставките на млякото – цвят
и пр. Ако обяснявате скандхан упадая като скандхан пратитя,
skandhān pratῑtya – обусловен от скандхите – следва същото
заключение. Вие в действителност признавате, че скандхите са
това, което е причината за обозначението пудгала.
[Ватсипутриите:] Ние не си представяме по този начин
пудгала и връзката му със скандхите, а по скоро, както хората
си представят огъня и неговата връзка с огнивото ((indhana,
букв. подпалки, дърва за огрев)).
Как си представят връзката на огъня с дървата за огрев?
Обикновено хората си представят огъня „във връзка с
огнивото ((дървата за огрев))“: те не си представят огъня независимо от огнивото. Ако огънят е различен от огнивото
((дървата за огрев)), огнивото нямаше да е горещо. Ако огънят е
същото като дървата за огрев, консумираното щеше да е
консуматор. По същия начин ние не приемаме пудгала за
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независим от скандхите, а държим, че пудгала е нито идентичен, нито различен от скандхите. Ако беше различен от
скандхите, щеше да е вечен и следователно необусловен, а ако
беше идентичен със скандхите, щеше да се поддава на
анихилация.
***
Дефинирайте думите „огън“ и „огниво“, така че аз подобре да разбера какво означава изразът „огън във връзка с
огнивото“.
[Ватсипутриите:] Какво да ви кажем? Консумираното е
дървата за огрев, консуматорът е огънят.
Но това е напълно каквото исках да знам с точност: какво
е нещото, което е консумирано и какво е нещото, което е
консуматор?
[Ватсипутриите:] Обикновено нещото, което ще бъде
изгорено, незапаленото, дървото, се нарича запалителен материал (т.е. огниво), консумираното. 12 Нещото, което изпълнява
действието горене, яркото, много горещото, в пламъци, се нарича консуматор или огън. Серията, която съставлява дървата за
огрев ((огнивото)), се запалва от огъня и намалява до пепел.13 С
помощта на огъня всеки момент от съществуването на серията
дърва за огрев е направен различен от предишния момент. И
огънят, и дървата за огрев са изградени от осем субстанции;14
следователно огънят се поражда вследствие на дървата за огрев,
както млякото вкисва, а оцетът се прави от вкиснато мляко и
вино. Ето защо е прието да се казва, че огънят съществува „във
връзка с огнивото“.
Ако това е така, то огънят е различен от дървата за огрев,
тъй като техните времеви периоди са различни: първо има дърва
за огрев, а след това – огън. Ако вашият пудгала съществува във
връзка със скандхите, както огънят съществува във връзка с
дървата за огрев, тогава ще трябва да приемете, че тъй като е
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произведен вследствие на скандхите, той е различен от скандхите, и че той, освен това, е преходен.
[Ватсипутриите:] В нещото, запалено от огън – дърво и
пр., една от субстанциите, а именно осезаемият обект, който е
горещина, е огънят; другите субстанции са огнивото. Така
вашата забележка за приоритет на огнивото по отношение на
времето не е издържана.
15

Но огънят и огнивото, пораждани по едно и също време, са
„отделни“, тъй като техните характеристики са различни. 16
Значението, което влагате в израза „във връзка със“ все още не е
обяснено.17 След като огънят и огнивото се пораждат по едно и
също време, как може да се казва, че огънят съществува във
връзка с огнивото? Огънят, който е една от субстанциите на
горящия обект, няма дървата за огрев за причина, които са другата субстанция на споменатия обект, тъй като всички тези
субстанции са породени по едно и също време, всяка от своята
собствена, отделна причина. Вече не може да се каже, че думата
‚огън“ има за причина (или обект) дървата за огрев, тъй като
тази дума се прилага за осезаемото „горещина“.18
[Ватсипутриите:] Изразът „огън във връзка огнивото“
означава, че огънят има дървата за огрев за своя основа или че
огънят съществува едновременно с дървата за огрев.19
Това означава, че пудгала съществува едновременно със
скандхите или че той зависи от скандхите: значи това допуска,
че той се различава от скандхите. А логиката води до това, че
тъй като няма огън, когато няма огниво ((дърва за огрев)), така и
пудгала не съществува без скандхите. Вие не приемате тези
заключения. Тогава вашето обяснение е безполезно.
Огънят не е различен от огнивото (стр. 1841), защото при
тази хипотеза огнивото няма да е горещо.
Какво означава „горещо“? Ако „горещо“ се дефинира като
осезаемото нещо „горещина“ (а именно огъня), както беше направено по-горе, тогава огнивото ((дървата за огрев)) няма да е
горещо (тъй като огнивото е обектът, който гори без осезаемия
елемент „горещина“). Ако „горещо“ е това, което се свързва с
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горещина, (тоест ако се допусне, че огнивото е наречено горещо
поради свързването му с горещината), тогава това означава, че
различни (от „горещина“) неща са наречени „горещо“: едното
осезаемо „горещина“ се обозначава от „огъня“, а всичко, свързано с това осезаемо, се обозначава от името „горящо“. Да се
мисли по този начин означава да се признае, че огнивото е наречено горещо, независимо че то е различно от огъня или от осезаемото „горещина“. 20 Така Ватсипутриите се оправдават като
казват, че „огънят не е различен от огнивото, тъй като огнивото
е горещо“.
[Ватсипутриите:] Запаленото дърво се нарича огниво; то
също се нарича огън.
Oбяснете тогава значението, което влагате в израза „огън
във връзка с огнивото“! Пудгала (активните данни от връзката,
от упадая, upādāya, възникването) ще е идентичен със скандхите (пасивните данни от споменатата „връзка“): никакви доводи
не могат да установят не-идентичност (на тези двете). Тезата на
Ватсипутриите, че пудгала съществува във връзка със скандхите, както огънят съществува във връзка с огнивото, не може да
бъде смислено установена от никоя хипотеза.
***
Пудгала е неизразим що се отнася до неговата връзка –
неговата идентичност или не-идентичност – със скандхите. Как
може те да разграничават „пет категории неща, които се поддават на знание“:21
(1-3) Обусловени неща, с други думи минали, настоящи и
бъдещи неща.
(4) Необусловени или които нямат причина ((букв. непричинени неща)).
(5) Неизразими (или пудгала)?
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В действителност от тази гледна точка пудгала също ще е
неизразим: а ако той е неизразим, не може да се каже нито че е
от петата категория, нито че не е от петата категория.22
***
Нека изследваме от какво зависи думата „пудгала“. Ако тя
зависи от скандхите, тогава пудгала съществува единствено
като обозначение, тъй като изразът пудгала зависи от скандхите, а не от един реален пудгала. Ако тя зависи от реален
пудгала, защо Ватсипутриите казват, че обозначението „пудгала“ е „във връзка със скандхите“? Тогава би трябвало да казват
„във връзка с пудгала“. Но в действителност те не твърдят, че
пудгала се установява във връзка с пудгала. Значи изразът пудгала е просто обозначение на скандхите.
[Ватсипутриите:] Ако ги има скандхите, Пудгала се възприема:23 ето защо казваме, че обозначението „пудгала“ е „във
връзка със скандхите“.
Но един цвят се възприема, когато присъстват различни
причини – око, светлина и пр. Може ли от това да заключим, че
обозначението „цвят“ е „във връзка с тези различни причини“?
***
Друг въпрос. От кое от шестте съзнания – зрително, слухово, обонятелно, вкусово, осезателно ((тялото)) или умственото
съзнание – се възприема пудгала?
[Ватсипутриите:] Той се възприема от всичките шест съзнания. Когато зрителното съзнание разпознава физическа материя (=тяло), то непряко разграничава пудгала24 и тогава можем
да кажем, че пудгала се знае от зрителното съзнание. Но връзката на пудгала с физическата материя, независимо дали е иден1845
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тична или не, е неизразима. Същото се отнася и за другите съзнания: когато умственото съзнание разпознава дхармите (ум и
умствени състояния), то непряко разграничава пудгала; тогава
той се знае от умственото съзнание, но неговата връзка с тези
състояния е неизразима.
От това обяснение следва също, че пудгала съществува
единствено като обозначение, точно както млякото. Когато
зрителното съзнание разпознава цвета на млякото, то непряко
разграничава млякото: млякото тогава се знае от зрителното
съзнание и не може да се каже, че млякото и неговият цвят са
едно и също нещо или нещо, различно от неговия цвят. Така и
за слуховото, обонятелното, вкусовото и телесното ((осезателно)) съзнание: телесното съзнание разпознава осезаеми неща;
откъдето има съзнание за мляко; млякото тогава се знае от
телесното съзнание, без което може да се каже само, че млякото
е идентично с или различно от осезаемото. В действителност
млякото не е четворно: тогава то не е цвят, мирис, вкус, осезание; но освен това не може да се каже и че млякото не е направено от тези четири. Заключението е, че както метафорично
комплексът от елементи се обозначава с „пудгала“, така обозначението „мляко“ се разбира като едновременно случване на
цвят, миризма и пр. Те са само имена без истинска същност.
Какъв смисъл тогава придавате на фразата: „Когато зрителното съзнание разпознава физическа материя, то непряко
разграничава „пудгала“? Дали искате да кажете, че физическата
материя е причина за възприемането на пудгала или че възприемането на физическа материя и на пудгала става по едно и
също време?
Ако Ватсипутриите отговорят, че физическата материя е
причина за възприемането на пудгала, но че независимо от това
не може да се каже, че пудгала е различен от физическата материя, тогава условието и причините за възприемането на физическата материя – око, светлина, насочване на вниманието – няма
да са различни от физическата материя.
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Ако Ватсипутриите отговорят, че пудгала се възприема в
същото време, в което се възприема и физическата материя, 25
ще попитаме дали човек възприема пудгала с един и същ процес
((букв. операция)), с който възприема физическата материя или
с различен процес.
При първата хипотеза пудгала е само физическа материя и
обозначението „пудгала“ се прилага само за физическа материя.
Тогава е невъзможно да се направи разграничението: „Това е
физическа материя, това е пудгала“. Без това разграничаване,
как може да се докаже, че има физическа материя и има пудгала? Съществуването на пудгала не може да бъде доказано с
това разграничаване.
При втората хипотеза, тъй като времето за възприемането
на двете е различно, пудгала ще бъде толкова различен от цвят и
форма, колкото е жълто от синьо и предишно от последващо.
Същата логика се прилага и за другите скандхи.
***
[Ватсипутриите:] Тъй като не може да се каже, че пудгала е същото нещо като цвета и формата, нито че е различен от
цвят и форма, така и възприемането на пудгала нито е същото
като възприемането на цвят и форма, нито е различно от това
възприемане.
Тази гледна точка ви задължава да кажете, че възприемането на пудгала, бидейки неизразимо, не е част от категорията
„обусловени неща“: само че сега вие не признавате тази теза,
тъй като за вас цялото възприятие е „обусловено“.
***

1847

Глава IX

Отхвърляне на Пудгала

Ако пудгала е едно отделно нещо, което не може да се
дефинира нито като материя (рупа скандха, rūpa skandha), нито
като не-материя (четирите не-материални скандхи – ведана
скандха, vedanā skandha и пр.), защо Благословения казва, че
„материята и другите скандхи“ не са Аз“?26
***
Пудгала, казвате вие, се постига вследствие на зрителното
съзнание. Дали това съзнание се поражда от цвят и форма или
от пудгала, или от двете? При първата хипотеза не може да се
твърди, че това зрително съзнание възприема пудгала, защото
пудгала не е обектът на това съзнание, както не е и звукът. В
действителност всички съзнания, които се произвеждат, имайки
за свое условие нещо определено, имат същото това нещо като
един „обект като условие“: само че пудгала, след като не е условие за зрителното съзнание, не може да бъде негов обект. Следователно зрителното съзнание не възприема пудгала.
Другите две хипотези противоречат на Сутрата, която
казва, че зрителното съзнание се поражда по причина на две неща,27 а именно от окото и от физическа материя и форма. Сутрата казва: „О Бхикшуси ((Bhikṣu, монах)), зрителното съзнание
се поражда, имайки окото за своя причина (хету, hetu) и физическата материя за свое условие (пратяя = аламбанапратяя;
pratyaya = ālambanapratyaya). Цялото зрително съзнание е
вследствие на окото и физическата материя“.28
Ако пудгала е причината за зрителното съзнание, той ще е
непостоянен, защото Сутрата казва: „Всички причини и всички условия, които произвеждат съзнания, са непостоянни“.
[Ватсипутриите:] Тогава ние приемаме, че пудгала не е
един обект като условие (аламбана, ālambana) за съзнание.
[Много добре; но тогава той не е разграничим (виджнея,
vijñeya), не е обект на виджняна ((vijñāna, съзнание)). Ако не е
разграничим, той не може да се знае ((букв. не е познаваем))
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(джнея, jñeya), не е обектът на джняна ((jñana, знание)). А ако
не е познаваем, как може да се докаже, че съществува? Ако не
може да се докаже, че съществува, вашата система рухва.]
***
Казахте, че пудгала се разграничава от шестте съзнания.29
Но ако се разграничава от зрителното съзнание, той ще е, както
физическата материя и формата, различен от звука. А ако се
разграничава от слуховото съзнание, той ще е, както звука,
различен от физическа материя и форма. Така и за останалите
(съзнания), които следват.
Освен това вашата теза противоречи на Сутрата.
Сутрата казва: „О Брахмини, Brāhmin, петте органа (на зрение,
слух, мирис, вкус, осезание) имат различни сфери (гочара,
gocara) и обекти (вишая, viṣaya). Всеки от тях възприема своята
собствена сфера и своя собствен обект30 и не възприема сферата
или обекта на другите. Но умственият орган възприема сферите
и обектите на първите пет органа, а те имат умствения орган за
свое убежище.“31 Или по-скоро вие бихте казали, в съответствие
със Сутрата, че пудгала не е обектът (на петте органа)? В този
случай той няма да бъде разграничаван (от петте органа) и вие
се поставяте в противоречие със собствената си система.32
[Ватсипутриите:] (Вие твърдите, според Сутрата, че
всеки от петте органа има свой собствен обект и така заключавате, че пудгала не е обектът на зрителното съзнание). Но според Сутрата умственият орган също има свой собствен обект
(а това е в противоречие с вашата система).33 В действителност
Шатпранакопамасутра, Ṣaṭprāṇakopamasūtra казва: „Всеки от
тези шест органа има свой собствен обект и своя собствена сфера; всеки се стреми към своя обект и своята сфера“.34
Тази Сутра няма намерение да говори за шестте органа,
защото петте материални органа и петте съзнания, които зависят от тях, нямат желание да виждат, чуват и пр.
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Тази Сутра под орган на зрение и пр. разбира умственото
съзнание, което е причинено и над което доминира окото и пр.35
Поради този факт умственото съзнание, което е изолирано –
тоест, което не е причинено и не се доминира от един от петте
материални органа, а само от умствения орган – няма никакво
желание що се отнася до сферите и обектите на петте органа, а
само до дхармаятана, dharmāyatana. Следователно Шатпранакопамасутра не противоречи на Сутрата, цитирана преди
това.
***
Благословения е казал: О Бхикшу, излагам пред вас всички
дхарми, които трябва да се проумеят (абхиджнея, abhijñeya) и
знаят (париджнея, parijñeya), а именно: очите, физическата
материя, зрителното съзнание, зрителния контакт, усещането,
което се произвежда, имайки за причина зрителния контакт –
болезненото, приятното и нито болезненото, нито приятното
усещане ... И така продължавайки до: „усещането, което се
произвежда, имайки за своя причина контакта с умствения
орган: тези трябва да се проникнат и знаят“.36 Този текст ни учи,
че дхармите, които трябва да се проникнат и разберат са само
тук изброените. Пудгала не фигурира в този списък: тогава той
не се поддава на това да бъде разграничаван (виджнея, vijñeya).
В действителност умозрителното съзнание (праджня, prajña –
мъдрост), посредством което човек прониква ((проумява)) или
разбира, има същата сфера (вишая, viṣaya), както и обикновеното съзнание (виджняна).37
***
Учителите, които твърдят, че окото вижда пудгала, трябва
да научат, че окото вижда само това, което е реално в пудгала (а
именно физическа материя; същото важи и за другите пет
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органа). Те падат в бездната на вредните възгледи, като казват,
че окото вижда душа в това, което не е душа.38
Освен това Буда обяснява, че думата пудгала обозначава
скандхите. В Сутрата за Човека, Sūtra of Man, 39 той казва:
„Поддържано от окото, имащо физическата материя за свой
обект и условие, възниква зрителното съзнание. Поради едновременното случване на тези три, възниква контакт. В същото
време възникват усещане, мисъл, акт на внимание и пр.“ 40
Последните четири термина – виджняна, ведана, самджня, четана ((vijñāna – съзнание, vedanā – усещане, saṁjñā – идея, понятие, cetanā – воля)) – са нематериални скандхи: окото и физическата материя са рупа скандхите. Следователно тук имаме
всичко, когато казваме „човек“. За да се покажат разновидните
нюанси, човек вмъква различни думи като саттва, satttva –
същество, нара, nara – човек, мануджа, manuja – родéн от
Ману, манава, manava – млад човек, поша, poṣa – дете, което се
отглежда, джива, jῑva – жизнен принцип, джанту, jantu –
родéн, 41 пудгала – индивид. Човек казва: „Моето око вижда
физическа материя“ и както обикновено казва: „Този почитаем,
с такова име, от такава фамилия, с такава готра ((gotra, семейство, род, потекло)), с такава храна, с такова щастие и с такова
страдание, с такава продължителност на живота; той живее дълго; той прекратява живота си по такъв и такъв начин.42 О Бхикшу, знайте че това са само начини на изразяване, думи, изрази,
отговарящи на обичайно приетото, защото в пудгала има само
непостоянни неща, обусловени неща, родени от причини и условия, създадени вследствие на действия“.
***
Благословения заявява, че Сутрите с категорично, недвусмислено значение са авторитетните. Сутрите, които цитирахме имат недвусмислено значение; от тях човек не може да извади различно обяснение.43
Нещо повече:
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1. Благословения казал на един Брахмин: „Когато казвам,
че всичко съществува, имам предвид, че съществуват дванадесет източника на съзнание (аятани, āyatana, i.20а)“. 44 Следователно, ако пудгала45 не е включен в дванадесетте аятани, той
не съществува, а ако е включен, не може да се казва, че е неизразим.
2. Ватсипутриите четат една Сутра, която казва: „Всичко, което е от окото, всичката физическа материя, ... Татхагата,
Tathāgata, О Бхикшу, обхваща тази група (а именно дванадесетте аятани), нарича ги „всичко“, установява че „всичко“ съществува, толкова много дхарми в тях“. Само че там няма пудгала: как може да се казва, че пудгала е нещо реално?
3. Бимбисара-сутра, Bimbisāra-sūtra казва: „Глупавият,
невеж Притхагджана ((Pṛthagjana, обикновен човек)) се привързва към думите и си представя, че там има Аз, но там няма
Аз, нито неща, принадлежащи на Аза, а само минали, настоящи
и бъдещи болезнени дхарми“.46
4. Достойният (архати, arhatῑ) Шила, Ṡilā 47 казал на Мара
((Māra, бог на смъртта)): „Ти изпадаш в грешни възгледи като
погрешно твърдиш, че има същество в групата от условия (самскари, saṁskara – обусловеност), която е празна: мъдрият разбира, че такова същество не съществува. Както името „каляска“ се
дава на група части, така светът използва думата „същество“:
човек трябва да знае, че това е група от скандхи“.
5. В Кшудракагама, Kṣudrakāgama48 Буда казва на Брахмина Даридра, Daridra:49 „Даридра, тези, които разбират Истините, могат да се освободят от всички окови: чрез ума (има) замърсяване и също чрез ума има пречистване. 50 Аз-ът в действителност няма природата на душа. Вследствие на грешка човек
мисли, че съществува душа. Няма същество (саттва, sattiva),
няма душа, а само дхарми, произведени от причини: скандхи,
източници-на-съзнание (аятани, дхату) които съставляват дванадесетте части ((букв. крайници)) на съществуването. Изследвани в дълбочина, там се намира, че няма пудгала. Виждайки, че
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вътрешността е пуста виждаме, че външните неща са пусти 51 и
че няма аскет, който медитира върху пустотата“.52
6. Сутрата53 казва: „Пет бедствия произтичат от вярата в
душата: (1) човек създава теория за душа, за същество, за жизнен принцип, (2) той не се отличава от неправоверните учители,
(3) той поема по път, който не е Пътя, (4) неговият ум не влиза в
пустотата, вярата му не го задоволява, той не е установен в нея,
така че да е доволен, няма предразположение (към освобождение), (5) у него качествата на Ария не са изчистени.“
***
[Ватсипутриите:] Тези текстове не са авторитетни, защото не се четат в нашата традиция.
Кой тогава е авторитетът във вашата система – вашата традиция или словото на Буда? Ако е вашата традиция, тогава Буда
не е ваш учител и вие не сте дете на Шакя ((Ṡākya, родът от който произхожда Буда)). Ако той е словото на Буда, защо не признавате авторитета на всички слова на Буда?
[Ватсипутриите:] Текстовете, които цитирахте, не са автентично слово на Буда,54 тъй като нашата традиция не ги чете.
Това не е основателна причина.
Защо?
Защото всички други традиции четат тези текстове 55 и
защото тези текстове не противоречат на никои други Сутри,
нито на философските истини.56 Също така, вие се насърчавате
да ги отхвърлите брутално, като казвате: „Те не са автентични,
защото ние не ги четем“, това е чиста наглост, противоположна
на целия здрав разум.
***
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Позицията на Ватсипутриите е още повече недопустима
поради това, че тяхната секта чете една Сутра, която казва:
„Дхармите не са душа и не съдържат душа“.57
[Ватсипутриите:] Без съмнение ние четем тази Сутра. Но
пудгала не е нито дхармите, които служат за негова основа,
нито е различен от тези дхарми, ето защо тя казва, че „няма
дхарма, която да е душа“.
Много добре, но се учи, че пудгала не може да се разграничи от умственото съзнание, тъй като Сутрата установява
ясно, че умственото съзнание се произвежда вследствие на две
условия58 – умственият орган (манас, manas) и дхармите. Освен
това, как ще обясните Сутрата, която казва: „Да се разпознава
душа в това, което не е душа, е грешка на идеи, на ума и на
възгледа“?59
[Ватсипутриите:] Тази Сутра казва, че е грешка да се
разпознае душа в това, което не е душа. Тя не казва, че е грешка
да се разпознае душа в това, което е душа.
Какво се разбира под „това, което не е душа“? Ще кажете
ли, че то засяга скандхите, аятаните и дхату? Това противоречи на вашата теория, че пудгала не е идентичен с физическата материя и пр. 60 По-нататък, една Сутра казва: 61 О
Бхикшу, знайте че всички Брахмини и монаси, които съзерцават
душа, съзерцават само петте скандхи-на-привързаност“. Тогава
това (съзерцание) не е душа, защото Аз-ът, който човек разпознава като душа, е единствено дхармите, които не са душа, но
които той си представя грешно като душа.62 Една друга Сутра
казва:63 „Всички, които са си спомняли, спомнят си или ще си
спомнят различни свои минали съществувания – тяхното спомняне се отнася единствено до петте скандхи-на-привързаност“.
Няма пудгала в никоя от тях.
[Ватсипутриите:] Но същата Сутра казва: „В миналото
аз съм бил красив (букв. притежавал съм физическа материя)“.64
Това твърдение е направено с цел да посочи, че светецът,
способен да си спомня минали животи, помни разнообразието
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от характеристики в своята серия от съществувания. Само че
Буда няма предвид, че той вижда един реален пудгала, притежаващ, в минал живот, такава и такава физическа материя и пр.,
защото да се мисли така означава да се изпадне в саткаядришти, satkāyadṛṣṭi. Или по-скоро, ако е такъв смисълът на
това изречение, тогава неговата единствена цел е да го отхвърли
като не-автентичен. 65 Ние стигаме до заключението, че Сутрата, доколкото приписва притежаване на физическа материя и
пр., на една душа, има предвид „Аз-а като обозначение“, както
човек говори за купчина, която, бидейки само струпване, няма
единство ((едносъщностност)) или за течение на вода, която,
бидейки само последователност (от води), няма постоянство.66
***
[Ватсипутриите: 67 ] Тогава Благословения няма да бъде
всезнаещ, тъй като умът и умствените състояния не са способни
да знаят всички дхарми, като се има предвид, че умът и умствените състояния се променят, възникват и умират от момент в
момент. Всезнанието може да принадлежи само на една душа,
на пудгала.
На това ще отговорим, че пудгала, ако не умира, ще е вечен, когато умът умира: теза, която противоречи на вашата теория за пудгала, за когото може само да се каже, че е вечен или
не-вечен. Ние не казваме (както правят Махасамгхиките, Mahāsāṁghika), че Буда е всезнаещ в смисъл, че знае всички дхарми
по едно и също време: 68 „Буда“ обозначава определена серия
((самият живот на Буда е една серия)): на тази серия принадлежи такава уникална способност, чрез която, посредством единично приспособяване ((букв. модулиране)) на ума, той незабавно произвежда едно точно съзнание за обекта, по отношение на
който е възникнало желание да се знае – тогава тази серия се
нарича „Всезнаеща“. Един момент от мисълта не е способен да
знае всичко. По този въпрос има стих: „Както огънят
благодарение на възможностите на своята серия изгаря всичко,
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така и Всезнаещият ((знае всичко)), но не благодарение на едно
универсално, едновременно знание“.69
[Ватсипутриите:] Как доказвате, че (думата „Всезнаещ“
трябва да се разбира като серия, а не като отделен Аз, имащ
универсално знание)?
((Доказваме го)) с Писанията, в които се говори по въпроса за Будите от миналото, настоящето и бъдещето. Например
стихът: „Будите от миналото, Будите от бъдещето и Будите от
настоящето унищожават скърбите на мнозина“.70 Но във вашата
система скандхите на съществуването принадлежат на трите
времеви периода, а не на пудгала.
***
[Ватсипутриите:] Ако терминът пудгала само обозначава
петте скандхи-на-привързаност, как може Благословения да казва: „О Бхикшу, ще ви обясня товара, вдигането на товара, свалянето на товара и носещия товара“.71
Защо да не може да се обясни с тези изрази?
[Ватсипутриите:] Защото ако пудгала е само име, дадено
на скандхите, той не може да бъде носещия товара.
Защо не?
Просто защото е нечувано.
Тогава не говорете за един неизразим пудгала. Никой никога не е твърдял за съществуването на едно неизразимо нещо.
Даже трябва да вземете предвид другите изречения от Сутрата,
че жаждата (или желанието) е вдигането на товара. Както жаждата е скандха, (така и) „товарът“, и е нечувано товарът да се
самонатоварва. „Вдигането на товара“ е включено в скандхите,
както и носещият товара. Скандхите са това, което Благословения е обозначил с името „пудгала, носещият товара“, както се
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вижда от обяснението, дадено малко по-нататък в същата Сутра.
След като е казал, че товарът са петте скандхи-на-привързаност, че вдигането на товара е жаждата и че свалянето на товара е изоставянето на жаждата, се казва, че носещият товара е
пудгала, но опасявайки се, че пудгала ще се разбере неточно
като нещо вечно, неизразимо и реално, той обяснява: „(Само за
да се съобрази с общоприетия начин на изразяване, човек казва:) Този почитаем, с такова име, от такава готра“ и останалото
(както в Сутрата за Човека, по-горе), за да се знае ясно, че пудгала е изразим, непостоянен и без уникална природа. 72 Петте
скандхи-на-привързаност по своята природа са болезнени: тогава те получват името „товар“. Всеки от предишните моменти на
серията привлича всеки от последващите моменти, поради което
получава името „носач на товара“.73 Следователно пудгала не е
нещо.
***
[Ватсипутриите:] Пудгала съществува [като нещо], тъй
като Сутрата казва: „Да се казва, че фиктивните същества 74 не
съществуват, е грешен възглед“.75
Кой отрича съществуването на фиктивни същества? Ние
приемаме съществуването на тези същества в смисъла, в който
Благословения ги разбира. За него „фиктивно същество“ обозначава серия от скандхи (серията от пет скандхи на едно междинно същество), поддаваща се на отиване в друг свят без намесата на утроба, яйце или влага като начин на раждане. Отричането на така дефинираното фиктивно същество е грешен възглед, защото този вид серия от скандхи наистина съществува.
Ако вие твърдите, че отричането на пудгала е грешно, ще
трябва да кажете как този грешен възглед се изоставя. Той не
може да бъде изоставен нито с Виждане, нито с Медитация,
защото от една страна пудгала не е включен в Истините и от
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друга – грешните възгледи не се изоставят с Медитация, а с
Виждане.76
***
[Ватсипутриите:] Но една Сутра казва: „Пудгала възниква (утпадяте, utpadyate) в този свят ...“77 като това не се отнася
до петте скандхи, а до едно отделно нещо.
Смисълът на Сутрата не е метафорично да обозначи като
отделна единица това, което съществува само като събирателно,
както обикновено се говори за конопено семе или оризови
зърна, или за кучина, или за дума. 78 Нещо повече, тъй като Сутрата приписва възникване на пудгала, то поради самия този
факт той е обусловен (самскрита, saṁskṛta).
[Ватсипутриите:] Когато се отнася до пудгала, думата „да
възникна“ няма същото значение, както когато се говори за възникване на скандхите. За скандхите „да възникна“ означава „да
съществува след като е бил не-съществуващ“. Казва се, че пудгала възниква, защото, в този момент, той се сдобива с различни
скандхи79 (например, с манас ((ум)) на човек вместо с манас на
животно). Както обикновено се казва, че когато някой човек
придобие определено знание, то се е родил изкупител ((букв.
саможертвец)) или книжовник. И както за обикновен човек,
който се сдобива с определени характеристики се казва, че се е
родил бхикшу – монах от някоя секта – това не означава, че е
имало действително раждане на саможертвец или монах. И пак
по същия начин: вследствие на придобиване на определена
отличителна черта се казва: „роди се стар човек“, „роди се болнав човек“.
Това обяснение на фразата: „Пудгала възниква в този свят“
е осъдено от Благословения. В Парамартхашунята-сутра,
Paramārthaṡūnyata-sūtra80 Благословения казва: „Има действие,
има резултат, 81 но извън причинното произвеждане на дхарми
(което създава впечатлението за постоянен вършител), не се
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твърди за съществуването на един вършител, който изоставя
тези скандхи и който взема други скандхи“. 82 А във Фалгунасутра, Phālguna-sūtra: „Не казвам, че има един, който взема“.83
Така че няма пудгала, който изоставя или взема скандхите.
Независимо от това, нека изследваме вашите примери:
„Родил се е изкупител“. Каква е природата на този, който е
станал изкупител? Ще кажете ли, че „душата“ става изкупител?
Само че ще трябва да докажете съществуването на „душата“
съвсем точно. Ще кажете ли, че това е серия от умове и умствени състояния? Само че умовете и умствените състояния се
появяват от миг в миг, след като са били не-съществуващи84 и те
не са способни на изоставяне и грабване. Ще кажете ли, че това
е тялото (органът на осезание)? Същото затруднение остава.
Отбележете тогава, че знанието, придобиването на което прави
т.нар. човек изкупител, се различава от този човек. Така че,
вследствие на основателно сравнение, скандхите, придобити от
пудгала, се различават от пудгала; а това е обратно на вашата
дефиниция за пудгала. Колкото до примера за стария и болния
човек, има последователност от различни тела. Да се твърди, че
един стар човек е трансформация на един млад човек, е теза на
Самкхя, Sāṁkhya за трансформацията (паринама, pariṇāma) –
теза, която вече отхвърлихме.85 Следователно вашите примери
са без полза. А ако кажете, че скандхите възникват, а пудгала не
възниква, то следва, че последният се различава от скандхите и
е вечен. Вие отново твърдите, че скандхите са пет на брой, а
пудгала – един. Това означава отново да се признае, че пудгала
се различва от скандхите.
[Ватсипутриите:] Вашата позиция напълно съответства
(на нашата), тъй като казвате, че първичните елементи – земя и
пр. – са четири, докато вторичната материя (упадаярупа, upādāyarūpa) – цвят, например – е една и въпреки това вторичната
материя не се различава от първичните елементи.86
Това възражение не е срещу нас, а само срещу учителите,
които казват, че вторичната материя е четирите елемента. 87 Но
за да се приеме мнението, което вие неправилно ни приписвате,
казваме, че по начина, по който вторичната материя е изградена
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от четирите елемента, по същия начин петте скандхи съставят
пудгала.
***
[Ватсипутриите:] Ако пудгала е само една дума, служеща
да обозначи петте скандхи, защо Буда не заявява, че жизненият
принцип (джива, jῑva) е тялото?88
Защото Буда взема предвид намерението (ашая, āṡya) на
тези, които му задават въпроси. Човекът, който задава този въпрос на Буда, под джива разбира не същество – просто обозначение на скандхите – а човек, реално живо нещо ((единица)) и
има предвид този човек, когато пита дали джива е идентична
или различна от тялото. Само че тази джива не съществува
абсолютно и затова Буда твърди единствено, че тя нито е идентична, нито различна от тялото, след което Благословения осъжда и двата отговора. Точно както не може да се каже, че „косата“ на костeнурката е твърда или мека.89
Древните учители вече са обяснили тази трудност. Имало
едно време един почитаем, наречен Нагасена, Nāgasena, притежател на трите знания (видя, vidyā), на шестте по-висши знания
(абхиджня, abhijñā) и на осемте освобождения (вимокша, vimokṣa). По това време царят на Калинга отишъл при него и
казал:
„Дойдох с намерение да изясня съмненията си. Но монасите са многословни. 90 Ще се приемем ли ти да отговаряш
понятно на въпросите, които ще задам?“ Нагасена приел
неговото искане и царят попитал: „Дали жизненият принцип е
идентичен със или различен от тялото?“
„На този въпрос“, казал Нагасена, „няма основание да се
отговаря“.
„Но не се ли разбрахме да се отговаря понятно? Защо отклоняваш въпроса и не отговаряш?“
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„Бих искал да питам царя относно съмнението. Но царете
са многословни. Ще се съгласи ли царят да отговори понятно на
въпросите, които ще задам“? Царят се съгласил и Нагасена
попитал: „Дали дърветата манго в Царската градина дават горчив или сладък плод?“
И Царят му отговорил: „В царската градина няма дървета
манго“.
Нагасена възразил, както Царят възразил, казвайки: „Не се
ли разбрахме? Защо се отклоняваш от въпроса и не отговаряш?“
„Но“, казал царят „След като в двора на двореца няма дървета
манго, как може да има сладки или горчиви плодове?“
„По същия начин, О Царю, жизненият принцип не съществува. Следователно не може да се отговори на твоя въпрос като
се каже, че той е идентичен със или различен от тялото“.91
[Ватсипутриите:] Но ако пудгала не съществува, защо
Благословения не е отговорил, че джива абсолютно не съществува?
Защото е видял намерението на задаващия въпроса, че питайки за джива, той има идеята, че джива е една серия от скандхи. Ако Благословения беше отговорил, че джива абсолютно
не съществува, питащият щеше да изпадне в грешни възгледи.
Освен това, тъй като питащият не е бил способен да разбере
„зависимото възникване“ (пратитясамутпада, pratῑtyasamutpāda), той не е подходящ съд ((контейнер)) за Добрия Закон.
Затова Благословения не му е казал, че джива съществува само
като обозначение.
Обяснението, което дадохме тук е същото, което Благословения формулира: „Ананда, скитащият монах Ватсаготра,
Vatsagotra, дойде при мен да ми зададе следния въпрос: „Има
или няма душа (атман, ātman)“? „Аз не му отговорих. В
действителност да отговоря, че има душа, означава да вляза в
противоречие с истината за нещата, защото никоя дхарма не е
душа, нито има някаква връзка с душа. А ако бях отговорил, че
няма душа, щях да увелича безумието на Ватсаготра, защото
той щеше да си помисли: „Аз съм имал душа, но сега тя не
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съществува“. 92 Защото, в сравнение с безумието на вярата в
съществуването на душа, второто безумие е по-гибелно. Който
вярва в душа попада в крайния възглед за вечност. Който вярва,
че душата не съществува, попада в крайния възглед за анихилация ((небитие)). Безсмислена грешка, тежка грешка93 ... и така
нататък. Казано е:94
1. Вземайки предвид раната, която прави ереста, както и
падането от добри дела, Буда учи на Закона по начин, по който
тигрицата носи малките си.95
2. Тези, които вярват в действителното съществуване на
душата, са разкъсвани от зъбите на ереста. Тези, които не разпознават условния Аз, остават техните добри качества да изчезнат и умрат.96
И пак:
1. Тъй като истинска джива не съществува, Буда не казва,
че джива е идентична или не-идентична. Той не казва нищо
друго, освен че джива не съществува истински, боейки се, че
човек само ще отрече условната джива.97
2. Серията скандхи, действията и резултатите от действията са това, което се нарича джива. Ако Буда отречеше джива,
той щеше да отрече действията и техните резултати.
3. А ако Буда не казва, че т.нар. джива е в скандхите, то е
защото той вижда, че задаващият въпроса не е способен да допусне учението за пустотата.
4. Затова, заради състоянието на ума на Ватса, Буда,
попитан дали има душа, да или не, не е отговорил. А ако душата
съществуваше, защо да не отговори, че тя съществува?98
Буда не е отговорил на четири въпроса отнасящи се до
вечността на света (лока, loka), 99 но това е така пак защото е
имал предвид намерението на питащия. Ако такъв човек под
лока разбира душа (атман), четирите варианта ((на отговорите))
са неправилни, тъй като душата не съществува абсолютно. Ако
под лока той разбира превъплъщаването или самсара, saṁsāra,
четирите варианта са неправилни: (1) ако превъплъщаването е
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вечно, никой няма да постигне Нирвана; (2) ако не е вечно,
всички ще постигнат Нирвана вследствие на спонтанна анихилация, а не вследствие на усилие; (3) ако е и двете – и вечно, и
не-вечно – някои никога няма да постигнат Нирвана, а други ще
я постигнат спонтанно; (4) накрая, да се каже, че лока, в смисъла
на самсара, е нито вечна, нито не-вечна, означава да се каже, че
съществата и ще постигнат, и няма да постигнат Нирвана –
логически абсурд. В действителност Нирвана е възможна благодарение на Пътя; тогава никакъв категоричен отговор не е
приемлив. Както Буда не е отговорил на Нигрантхашравака,
Nigranthaṡrāvaka, който държал една птица в ръцете си и питал
дали тази птица е мъртва или жива.100
Четирите въпроса дали светът е безкраен, тоест дали има
или няма край, имат същия смисъл като въпросите, отнасящи се
до вечността на света101 и представят същия недостатък.
Откъде знаем, че „безкрайността на света“ трябва да се
разбира в този смисъл? Скитащият се монах Уктика, Uktika,102
след като попитал Буда за безкрайността, прибягнал до хитрост,
за да повтори въпроса и попитал: „Целият свят ли постига освобождение благодарение на Пътя или само част от него?“103 Старейшината Ананда тогава казал: „Ти вече зададе този въпрос,
Уктика. Защо го повтаряш, като сменяш думите“?
Ако Благословения не е обяснил четирите въпроса, отнасящи се до съществуването на Татхагата ((Tathāgata, епитет на
Буда, означаващ „така дошъл, така си отишъл“)) след смъртта,
то това е отново защото е имал предвид намерението на задаващия въпроса. Такъв човек разбира Татхагата като „душа“,
освободена от замърсяванията.
Ние на свой ред питаме тези, които са се „хванали за душата“: Според вас Благословения е заявил, че пудгала съществува, неописуем. Защо не е обявил, че Татхагата съществува
след смъртта?
Ако [Ватсипутриите] отговорят, че Буда е запазил мълчание по този въпрос, защото се е страхувал, че учениците,
допускайки оцеляването на един пудгала, наречен Татхагата,
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ще попаднат във възгледа за вечност, ние тогава ще попитаме
защо Благословения е предрекъл за Майтрея ((Maitreya, името
на следващия Буда)): „В идните векове ти ще бъдеш Татхагата,
Архат, Самяксамбуда, Saṁyaksambuddha“; 104 а говорейки за
един от своите вече починали ученици, казал: „Сега той е прероден в такова и такова място“.105 Тези дебати не са ли замърсени
от мнението за постоянство?
Ако [Ватсипутриите] отговорят, че Благословения не е
казал нищо по повод умрелия Татхагата защото най-напред е
виждал пудгала, но след като е постигнал Нирвана, вече не е
виждал пудгала, това ще означава, че Татхагата не е направил
никакво изявление по повод умрелия Татхагата поради невежество ((понеже е бил невеж)), а да се говори така означава, че
се отрича всезнанието на Учителя. По-скоро човек трябва да
вярва, че ако Благословения се е въздържал от всякакви такива
изявления, то е защото „душата“, за която питащият намеква
като говори за Татхагата, не съществува абсолютно. Ако [Ватсипутриите] кажат, че Благословения вижда пудгала, който е в
Нирвана, и въпреки това не прави изявление по този въпрос и че
пудгала съществува, но в същото време не е обект на изявление
от Благословения, тогава ще заключим, че [Ватсипутриите]
допускат, че пудгала е постоянен.
Ако [Ватсипутриите] кажат, че „дали Благословения вижда или не вижда пудгала“ е неописуемо, тогава те продължават
да казват, че всичко е неописуемо и че само може да се каже, че
Благословения е всезнаещ или не-всезнаещ.
***
[Ватсипутриите:] Пудгала наистина съществува, тъй като
е казано: „Да се казва, че Аз-ът действително и наистина няма
атман,106 е едно неправилно мнение“.
Това не е доказателство, защото също е казано, че неправилно мнение е и да се твърди, че съществува атман.107 Уче1864
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ните от Абхидхарма мислят, че вярата в съществуването на един
атман и вярата в неговото не-съществуване са две крайни мнения, тъй като ги определят като две разклонения на „мнението,
състоящо се от вяра в крайностите“. Това учение е проверено,
тъй като във Ватсаготра-сутра, Vatsagotrā-sūtra е формулирано точно: „Ананда, тези които утвърждават една душа, попадат в крайността на вярването в постоянството. Тези, които
отричат душата, попадат в крайността на вярването в анихилацията ((небитието)) ...“108
***
[Ватсипутриите:] Ако пудгала не съществува, кое е това,
дето се скита из самсара? В действителност човек може да допусне само, че самата самсара се скита. По-нататък Благословения казва: „Съществата, водени грешно от невежество, вързани с жажда, скитат тук и там или сред съществата от ада, животните, претите ((preta, гладен дух)), хората, или сред боговете,
като така за дълго време изпитват цялото страдание.“109
Как пудгала се скита из самсара? Ще кажете ли, че това
скитане се състои от изоставяне на старите скандхи и вземане на
нови скандхи? Само че ние показахме, че това обяснение е
недопустимо. Доброто обяснение е просто: казва се, че огънят,
пламнал в полето, върви, макар това да са само моменти от
огън, защото той представлява серия. По същия начин хармонията при скандхите, която непрекъснато се повтаря, получава,
метафорично казано, името „същество“. Подкрепяна от жаждата, из самсара върви серията от скандхи.
***
[Ватсипутриите:] Ако съществуват само скандхите, не
виждаме как могат да се обяснят следните думи на Благосло1865
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вения: „В миналото съм бил учител ((на име)) Сунетра,
Sunetra“. 110 В действителност, при хипотезата за съществуването на индивидуални скандхи, метафорично наричани „душа“,
миналите скандхи не са същите като настоящите скандхи. Следователно Благословения не може да се изразява по този начин.
Но какво е нещото, което Благословения нарича „душа“?
Пудгала, ще кажете. Тогава, след като „душата“ е постоянна,
миналата „душа“ е идентична с настоящата „душа”. За нас, когато Благословения е казал: „Аз съм бил учител ((на име)) Сунетра“, той учи, че скандхите, които съставляват неговата настояща „душа“, са формирали част от същата серия скандхи, която е
съставлявала Сунетра. По същия начин се казва: „Тук е бил
пален огън“.
***
Вие твърдите, че съществува реална душа. Ние твърдим,
че само Будите, Татхагатите биха я виждали (защото е неуловима). Но ако Будите виждат една душа, те ще произведат твърда вяра в душата. От тази вяра в душата у тях ще се произведе
вяра в неща, принадлежащи на душата. От тази вяра в една
душа, у тях ще се произведе привързаност към душата и към
неща, принадлежащи на душата. В действителност Благословения е казал, че „който вярва в една душа, вярва в неща, принадлежащи на душата. Вярвайки в неща, принадлежащи на
душата, те стават привързани към скандхите, тъй като формират една душа и неща, принадлежащи на тази душа“. Тогава у
Будите ще има саткаядришти, satkāyadṛṣṭi. Те ще са вързани с
привързаност към душата и към нещата, принадлежащи на
душата и ще са много далеч от освобождение.
[Ватсипутриите:] Що се отнася до душата, привързаност
не се произвежда. Обясняваме: когато човек разпознава една
душа в каквото не е душа, както правят не-будистите, той изпитва привързаност към тази измислена душа. Но когато човек
вижда душа в каквото наистина е душа, а именно неизразимия
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пудгала, както правят Будите, по отношение на нея не се
произвежда привързаност.
Това твърдение е неоснователно. Ватсипутриите, без
всякаква сянка на основание, вкарват болестта ерес в ученията
на Учителя. Докато има такива, които допускат един неописуем
пудгала, други отричат съществуването на всички дхарми.111 Небудистите си представят една душа, отделна от всички други
субстанции. Всички тези учения са грешни и имат същия недостатък – не водят до освобождение.
***
Ако душата не съществува абсолютно, 112 как може ум –
който умира в момента, в който е породен – да е способен да
помни един обект, възприет преди много време? Как е способен
да разпознава обект, подобен на този, който е бил възприет
преди това?
Паметта и разпознаването се пораждат незабавно, в една
серия, от определен вид ум, когато този вид ум възниква от
идеята за обекта, вече възприет и наричан „обект на паметта“.
[И така, нека първо изследваме паметта. Какъв е този вид
ум, от който паметта незабавно се изстрелва?]
Отговаряме: Това е определен ум (читтавишеша, cittaviṡeṣa), насочен ((букв. наклонéн, навеждащ се)) към обекта на
паметта – ум, в който се намират идеите, отнасящи се до това
нещо или наподобяващи това нещо, или дори „решения“ с
определена природа и пр. при условие обаче, че силата, която
този ум притежава, за да произведе памет, не е парализирана от
психо-соматична промяна, възникнала поради болест, тъга,
умствено разстройство или смущаващото въздействие на
заклинания и пр.113
1. Необходимо е да се произведе влечение ((накланяне)) на
ума, тоест един акт на внимание към обекта.
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2. Необходимо е умът да въвлече една идея, която наподобява обекта, в случая при който си спомня нещото заради
приликата му (например, аз си спомням един огън, видян много
отдавна, защото при виждането на настоящия огън в ума ми се
поставя идеята за онзи огън).
3. Или пък е необходимо умът да въвлече идея, свързана с
обекта, в случай че си спомня нещо без да има прилика (например, аз помня един огън, защото идеята за пушек е поставена в
ума ми от вида на ((настоящия)) пушек).
4. Или е необходимо умът да въвлече една пранидхана,
praṇidhāna или решение, една абхяса, abhyāsa или навик (например, следното решение се поставя в умствената серия: „Ще
си спомня за това в този и този момент“).
5. Също когато умът е с такава природа – тоест, когато има
характеристика от т. 1 по-горе и една от характеристиките от т.
2-4 по-горе – ако мисълта не произлиза от идея за обекта на
паметта, тоест, ако така представеният ум не е произведен в
серия, в която идеята за някой обект да е поставена от възприятието и този ум не произлиза от тази идея – умът не може да
произведе памет.
6. Когато не е с такава природа, дори да произлиза от една
идея за обекта на паметта, той не може да произведе памет.
[Ватсипутриите:] Как може един ум да вижда, а друг да
помни? Това противоречи ((на твърдението)), че Яджнядатта,
Yajñadatta си спомня един обект, който Девадатта, Devadatta
видял.
Точно така. Няма връзка между Девадатта и Яджнядатта: техните умове не са в причинно-следствена връзка,
както е в случая с умове, които образуват серия. Наистина, ние
не казваме, че един ум вижда обект, който друг ум си спомня,
защото тези два ума принадлежат на една и съща серия. Ние
казваме, че един минал ум, носещ един обект, води до съществуването на друг ум, настоящия ум, способен да си спомни този
обект. С други думи, умът, който си спомня, се поражда от ума,
който вижда, както плодът се поражда от семето вследствие на
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силата ((проявяваща се)) в последния етап от изменението
((трансформацията)) на серията. Този въпрос беше изяснен.
Памет се поражда след разпознаване.
[Ватсипутриите:]
спомня?114

При

липсата

на

душа,

кой

си

[Васубандху:] Какво разбирате под „да си спомня“?
[Ватсипутриите:] От паметта да се грабне един обект.
[Васубандху:] „Да се грабне“ различно ли е от паметта?
[Ватсипутриите:] Паметта е вършителят ((букв. агентът))
на действието „да грабна“.115
[Васубандху:] Ние обяснихме кой е вършителят на това
действие: това е причината за паметта, а именно един определен
вид ум.
[Ватсипутриите:] Но ако това е само определен вид ум,
който е причината за паметта, как може човек да казва, че
Чаитра, Caitra си спомня?
[Васубандху:] Човек дава името Чаитра на серия. Умът,
който си спомня, се поражда, в тази серия, от ума, който вижда
и поради този факт човек казва, че Чаитра си спомня.
[Ватсипутриите:] При липса на душа, чия е паметта?
[Васубандху:] Какъв е смисълът на притежателното местоимение „чия“?
[Ватсипутриите:] Това притежателно обозначава нейния
господар.
[Васубандху:] Обяснете с един пример как разбирате, че
някой е господар на паметта.
[Ватсипутриите:] Както Чаитра е господар на кравата.
[Васубандху:] По какво ((съдите, че)) Чаитра е господар
на кравата?
[Ватсипутриите:] По това, че направлява и използва кравата, както си иска.
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[Васубандху:] Към какво тогава се направлява и използва
паметта от господаря, когото вие търсите с такива титанически
усилия.
[Ватсипутриите:] Тя се направлява и използва за обекта,
който човек иска да помни (тоест, използва се за помнене).
[Васубандху:] С каква цел?
[Ватсипутриите:] За целите на паметта.
[Васубандху:] Какви празни приказки! Аз направлявам и
използвам определено нещо с цел същото нещо! Обяснете ми
тогава, как се използва паметта? Дали искате да кажете, че човек я препраща на определено място? Или искате да кажете, че
човек я кара да бъде произведена?
[Ватсипутриите:] Паметта не умира; следователно тя не
се препраща. Човек е причина тя да бъде произведена.
[Васубандху:] Тогава това, което наричате „господар“ е
просто причината, а което наричате „субект“, е просто резултатът. В действителност причината, по нейна команда, задейства резултата, така тя е „господар“, а резултатът поради това,
че в момента на своето възникване е подчинен на причината, се
нарича „субект“. Тъй като причината е достатъчна за господар,
защо е необходим Аз, на когото вие приписвате памет? Паметта
принадлежи на това, което причинява паметта. Съставеното от
самскари или петте скандхи, формиращи еднородна серия, са
наречени „Чаитра“ и „крава‘. Човек казва, че серията-Чаитра
притежава серията-крава, защото серията-Чаитра е причината
за физическото отместване и различните промени в сериятакрава. Там няма никой, никакво реално нещо „Чаитра“, нито
друго нещо, наречено „крава“, защото серията-Чаитра няма никакво качество на собственик или на господар извън качеството
си на причина.
[Както за паметта, така и за разпознаването.]
Ще отговорим mutatis mutandis ((извършвайки съответните
промени)) на въпросите: „Кой знае“? „На кого приписваме съзнание“? и на други подобни въпроси, като: „Кой чувства, кой
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прави идеите?“, както отговорихме на въпросите „Кой помни?
На кого приписваме памет и разпознаване“?
***
Някои учени116 казват, че душата (атман) съществува, тъй
като съществуването (бхава) зависи от едно съществуващо
същество (бхавитар), както ходенето на Девадатта зависи от
Девадатта. Ходенето е едно действие, а Девадатта е активното същество. По същия начин съзнанието (виджняна) и цялото действие зависят от „основата на подкрепата“ (ашрая), от
„този, който знае (виджнятар, vijñatar)“, вършителят.
Ще попитаме, а какво е това, което те разбират под „Девадатта“. Ако те разглеждат Девадатта като реален индивид, то
вече дискутирахме и отхвърлихме тази теория. Девадатта е
един имагинерен индивид, а не индивидуално нещо. Девадатта
е само името, което човек дава на серията от самскари. Смисълът, когато се казва, че Девадатта ходи, е същият и когато се
казва, че Девадатта знае.
Как Девадатта ходи? „Девадатта“ е само еднородна
серия от самскари, моменти от съществуване, заместващи се без
прекъсване и грубо наподобяващи един друг. В тази серия
глупакът вижда едно цяло, което е причината за действието,
което тази серия поражда в различно място – причината, чиято
резултатност са последователните моменти от съществуването
на тялото на Девадатта да се произвеждат в различни места. В
действителност ходенето на Девадатта е просто актът на пораждане на серията, която е тялото, в различни места. Причината
за това действие – тоест, предишният момент от серията –
получава името „ходещ“.
В този смисъл казваме, че Девадатта ходи, за да обозначим ходенето като напълно подобно на „вървенето“ на огъня
или звука: огънят върви, звукът върви, тоест серията-огън и
серията-звук се движат, понеже се пораждат от едно място в
1871

Глава IX

Отхвърляне на Пудгала

друго.117 По същия начин се казва, че Девадатта знае (виджанати, vijānāti), защото събирателното, което е Девадатта, е
причината за съзнанието (виджняна). А за да отговорят както е
общоприето, Арииите също се изразяват така, което е неточно.
Въпреки това една Сутра казва, че съзнанието знае обекта. Какво прави виджняна по отношение на обекта?
Нищо. То просто се произвежда наподобявайки обекта.
Както се казва, че плодът, независимо че не прави нищо 118 ,
съответства на семето, за да произведе семе, защото е произведен, наподобявайки семето. 119 Виджняна също, макар че не
извършва никакво действие по отношение на обекта, се казва, че
знае обекта, защото е произведена, наподобявайки обекта. Приликата на виджняна се състои в това, че има външността на
обекта.120 Поради тази външност човек казва, че виджняна знае
обекта, който е само една от нейните причини. Органът също е
причина за виджняна, но не се казва, че виджняна знае органа,
защото виджняна не приема външността на органа. Този начин
на изразяване „виджняна знае“ е оправдан и от друга гледна
точка. По отношение на обекта се произвеждат няколко последователни моменти от виджняна: предишният момент е причина за следващия момент; тогава виджняна е причина за
виджняна; тогава тя се нарича вършител (картри, kartṛ), тъй
като тя е причината. 121 Човек приписва действието знаeне на
нея, както приписва действието звънене – на звънеца или действието на преместване на ((маслената)) лампа – на лампата.
Казва се, че пламъкът на лампата се движи. Ето в какво се
състои движението на пламъка на лампата: „лампа“ е име,
метафорично приписвано на една непрекъсната серия от моменти на пламък, който човек погрешно вижда като „едно
цяло“. Когато един от тези последователни моменти се произведе в място, различно от това на предишния момент, се
казва, че лампата се движи. Но „движещ се“, отдéлен и различен
от момента на пламъка, не съществува. По същия начин
метафорично се обозначава серията от умове с виджняна или
съзнанието: когато един момент от ума се произведе по отношение на нов обект, се казва, че съзнанието знае този обект.
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Казва се, че съзнанието знае. По същия начин се казва, че „физическата материя“ съществува (бхавати), произвежда се, трае,
без да има никакъв „съществуващ“ (бхавитри, bhavitṛ), „производител“ и „нещо, което трае“, различно от това, което е наречено негово съществуване и пр.122
***
[Самкхя, Sāṁkhya:]123 Ако последващото съзнание (виджняна) се произвежда от предишното съзнание, а не от от една
душа (атман), защо следващото съзнание не винаги е подобно
на предишното съзнание? Защо съзнанията не следват едно след
друго в определен ред, както правят стръкчетата, стъблата,
листата и пр.?124
Отговор на първия въпрос. Защото всичко, което е произведено от причини, тоест обусловените неща, има характеристиката „трансформация“ ((изменение)) (стхитянятхатва, sthityanyathātva). Това е природата на обусловените неща: в серията, която те образуват, последващото трябва да се различава
от предишното. Ако беше обратното, аскетите, които са влезли
в медитация – в която тялото и съзнанието винаги се произвеждат по един и същ начин, т.е. последователните моменти от
серията са идентични – нямаше спонтанно да излизат от нея.125
Колкото до второто затруднение: Произвеждането на съзнание е подвластно на определен ред. Ако някой ум трябва да се
произведе след определен ум, той ще бъде произведен след този
ум.126 От друга страна, някои съзнания имат частична прилика,
която ги задължава да се произвеждат едно друго поради специфичния характер на тяхната готра ((семейство)). 127 Например,
при идеята за „жена“ 128 незабавно изниква идеята (сред аскетите) за отвратителното тяло на жена, но (сред не-аскетите) незабавно възниква идеята за съпруга или дъщеря. По-нататък,
следвайки различното развитие на последователността от идеи,
идеята за жена се самовъзпроизвежда.129 Втората идея за жена
ще има способността да произведе съответно идеята за отврати1873
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телното тяло или идеята за съпругата или дъщерята, тъй като
има една от двете идеи за своя готра, тоест за семе, но не и
когато няма подобна готра. 130 И пак, неизброими различни
идеи могат да следват след идеята за жена и то по множество
причини. Сред тези идеи най-напред се произвеждат онези,
които са „най-многобройни“ – образували са серия в миналото
като „най-живи“, „най-близки“ и най-силно наситили ((букв.
напоили)) умствената серия, 131 с изключение разбира се на
момента, когато други идеи се произвеждат от определено
състояние ((поза)) на тялото или от определени външни обекти.
Но защо съзнанието, което е наситило най-силно умствената серия, не продължава да я насища без прекъсване?
Защото, както казахме, трансформацията е характеристика
на умствената серия. Тази характеристика е особено благоприятна за произвеждането на резултата от идеите, имайки средна
или слаба сила.
***
Тук, по един непълен и сбит начин, обяснихме причините
и условията на реда на взаимното пораждане на различни категории съзнание. Пълното знание на тези причини принадлежи
само на Буда. Строфата казва така: „Никой освен Всезнаещия не
може да знае всички видове причини, водещи до произвеждането на перата на пауна – това е силата на знанието на Всезнаещия – да знае съвършено нещата“.132 Трудно е да се знаят
причините за разнообразието на материалните неща, колко потрудно е да се проникне в разнообразието от причини и условия
на не-материалните неща – умовете и умствените състояния!133
Някой не-будист134 вярва, че съзнанията се произвеждат от
душа. Човек може успешно да се противопостави на неговите
възражения, напразно отправени към нас: Защо по-късното
съзнание не е същото като предишното съзнание? Защо съзнанията не се произвеждат по определен ред?
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Този учител 135 обяснява разнообразието от съзнания и
липсата на строго правило за тяхното възникване с многообразието, което нарича „връзка (самйога, saṁyoga) на душата с
манас или умствения орган“. Това обяснение не е издържано.
Никакъв вид връзка не е доказана.136
От друга страна, здравият разум показва, че две неща,
намиращи се във връзка, трябва да бъдат разграничими, тоест да
се намират на различни места. Преценете дали вашата дефиниция за връзка: „притежаване, което следва след не-притежаване“,137 допуска същото заключение, като нашето съждение, че
душата е разграничима, с определено местоположение. 138 (От
което следва, че душата не е всезнаеща, а това противоречи на
вашата система.)139
Също от вашата дефиниция за връзка става ясно, че когато
манас се движи – той отива до такава и такава част на тялото –
душата също трябва да се движи, за да му направи място (и
тогава тя не е нишкрия, niṣkriya или свободна от действие) или
пък трябва да умре (и тогава не е нитя, nitya или вечна).140 От
друга страна не може да допускате, че душата е в частична
връзка141 с манас, защото, според вас, душата е едно цяло без
части.
142

Предполагайки също, че има връзка между постоянната
душа и един винаги неподвижен манас, как тогава се обяснява
разнообразието от връзки (необходими за разнообразието на
съзнанието)? Ще кажете ли, че това разнообразие е в резултат от
разнообразието на буддхи – интелекта (който е качество – гуна –
на душата)? Но буддхи представя същото затруднение, както
манас: ако душата не е различна, как може буддхи да е различен? Ще кажете ли, че различието на буддхи е в резултат от
различието на връзката на душата с манас – различие, което е
резултат от самскарите? При тази хипотеза душата е безпредметна; защо да не кажем, че различието на съзнанията идва от
самото съзнание, което от своя страна се различава от самскарите? Душата не се намесва в началото на съзнанието ((когато
възниква съзнание)), а да се казва, че съзнанието идва от душата
означава да сме като шарлатанина, който макар лекарството да е
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достатъчно за излекуване на болестта, произнася някои магически срички като „Фут! Сваха! Phuṭ! Svāhā!“.
Вие без съмнение ще кажете, че съзнанието, като самскарите, съществува посредством връзка с душата, но това е само
твърдение без доказателство. Само че вие ще настоявате, казвайки че душата е негова основа (ашрая, āṡraya). Моля, обяснете с един пример природата на връзката на основата с това,
което се опира на нея. Съзнанието (на което влияят самскарите)
и самите самскари не са картина или плод, които душата да
подкрепя, както стената подпира картината или чинията –
плодовете. В действителност от една страна трябва да приемете
физическия контакт (между душата и самскарите-мисъл), а от
друга – че картината и плодът съществуват независимо от стената и чинията.
Казвате, че не така разбирате подкрепата, която душата
предоставя на самскарите-мисъл: душата подкрепя самскарите-мисъл, както земята подкрепя миризмата, цвета, вкуса, допира. Ние се радваме на това сравнение, защото то установява несъществуването на душата. Както човек не може да възприеме
съществуването на земя отделно от мириса и пр. – това, което се
обозначава с думата „земя“ е само сбор от миризми и пр. – така
няма душа, която да съществува отделно от самскарите-мисъл:
самскарите-мисъл са каквото се обозначава с думата „душа“.
Кой може да има идея за „земя“ отделно от мириса и пр.?
Но, ако „земята“ не съществува отделно от миризмите и
пр., как определени миризми и пр. може да се квалифицират
като свойства, принадлежащи на земята: „Мирисът, вкусът на
земята“?
Човек се изразява по този начин, за да направи разграничение. С други думи той иска да посочи, че определени миризми, вкусове и пр. са това, което се нарича „земя“, а не други
миризми, вкусове и пр., които се наричат „вода“. По същия
начин едно нещо се обозначава като „дървена статуя“, посочвайки че тя е от дърво, а не от печена глина.143
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Ако душата произвеждаше съзнанията вследствие на разнообразието от самскари, защо не произвежда всички съзнания
едновременно?
[Вайшешиките, Vaiṡeṣika:] Защото най-силната самскара
се противопоставя на най-слабата самскара при произвеждането
на своя резултат. А ако най-силната самскара не произвежда
постоянно своя резултат, то е поради същата причина, която
посочихте, за да обясните следите (васана) ((vāsanā, букв. отпечатък и още това, което „парфюмира“ серията)), оставяни от
съзнанието в серията. Ние мислим, че самскарите са непостоянни и са обект на промяна.
Но тогава каква полза от душа? Различни съзнания ще се
пораждат от различната сила на самскарите, тъй като няма
разлика в природата на вашите самскари и нашите васани.144
[Вайшешиките:] Не може да се мине без душа. Паметта,
самскарите и пр. 145 са неща (падартха, padārtha), наречени
„атрибути“ (гуна). Тези атрибути задължително трябва да имат
за своя основа или опора (ашрая) една „субстанция“ (дравя,
dravya) и измежду деветте субстанции (земя и пр.) е душата, тъй
като е недопустимо паметта и другите умствени качества да
имат за своя основа друга субстанция, различна от душата (а
именно земя и пр.), тъй като единствено душата е разумна.
Но тази система от субстанции и атрибути не е доказана.
[Вие казвате, че паметта, самскарите и пр. са неща, включени в
категорията от „атрибути“, които не са субстанции. Не сме
съгласни.] Ние мислим, че всичко, което съществува, е „субстанция“. Една Сутра казва, че „резултатът от религиозния живот
се състои от шест субстанции (а именно петте чисти скандхи,
skandha и пратисамкхяниродха, pratisaṁkhyānirodha)“. Грешка
е, че паметта и пр. има душа за своя основа, тъй като вече
критикувахме идеята за основа.
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[Вайшешиките казват:] Ако душата не съществува истински, какво е резултатът от действията?
Резултатът от действията е това, че „душата“ изпитва удоволствие или болка.
[Вайшешиките:] Какво разбирате под „душа“?
Същото, което човек разбира, когато казва „Аз“– обектът
на идеята за Аз, за скандхите или за обекта.
Откъде знаем, че е така?
Към серията от скандхи, тоест към скандхите – към своето
тяло, към своите усещания – човек става привързан, тъй като
идеята за „Аз“ се поражда по отношение на идеята за бяло и
други подобни идеи. Не се ли казва oбикновено: „Аз съм бял,
черен, стар, млад, слаб, дебел“? Това, което човек смята за бяло
и пр. – очевидно е скандхата от физическа материя – е същото,
което смята за „Аз“. „Душата“, която си представят Вайшешиките, е различна от бяло и пр., но в действителност идеята за
„Аз“ се отнася само до тези скандхи, а не до някакъв „Аз“,
[който си въобразяват Вайшешиките].
[Вайшешиките:] Тялото метафорично се обозначава с думата „Аз“, когато се казва „Аз съм бял“. Тази метафора е оправдана, защото тялото е в служба на истинския „Аз“.
Така да бъде. Човек метафорично нарича онова, което се
използва от „Аз-а“ с името „Аз“. Но човек не може да обясни по
същия начин съзнанието, което казва „Аз“ (по отношение на
тялото, усещанията, съзнанието и пр).146
[Вайшешиките:] Ако идеята за „Аз“ има тялото за обект,
защо тогава тази идея не се поражда по отношение на другите
тела?
Защото няма връзка между серията от скандхи на другите
и тази идея. Когато тялото или умът е във връзка с идеята за
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„Аз“ – причинно-следствена връзка – тази идея се поражда по
отношение на това тяло и този ум, а не по отношение на
скандхите на другите. Навикът да се разглежда „моята“ серия
като „Аз“ съществува в „моята“ серия от самото начало.
[Вайшешиките:] Ако няма „душа“ на какво приписвате
идеята за „Аз-а“?
Отговорихме на този въпрос, когато обяснихме на кого
принадлежи паметта.147 Господарят на паметта е просто причината за паметта. Същото и за идеята за „Аз-а“.
***
[Вайшешиките:] Каква е причината на идеята за „Аз-а“?
Тя е замърсен ум, наситен със същата тази идея за Аз и имаща
за свой обект серията от умове, в които се произвежда.
***
[Вайшешиките:] При липса на душа, кой изпитва
страдание или удоволствие? Ашраята ((основата)), в която
страданието или удоволствието е произведено. Както се казва,
че дървото има цветове, че гората има плодове. А въпросната
ашрая може да принадлежи на всяка от шестте вътрешни
аятани – аятаната на окото и пр. 148 Това беше обяснено [в
Първа глава].
***
[Вайшешиките:] При липса на душа, кой е този, който
извършва действието? Кой вкусва резултата?
Какво разбирате под „който извършва“ и „който вкусва“?
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[Вайшешиките:] Разбираме, че това е вършителят, вкусващият.149
Вашето обяснение са само думи и не обяснява нищо. Тук
Вайшешиките викат на помощ доктрината на Граматиците. 150
Те казват, че вършител е този, който има независима сила, че
вкусващ е този, който се радва на резултата от действието.
Обикновено този, който притежава независима сила по отношение на определено действие, се счита за „вършител“.
Например, Девадатта, имайки силата да се изкъпе, да седне, да
ходи, се нарича „къпещ се“, „седящ“ и „ходещ“.
Тази дефиниция е недопустима. Какво разбира човек под
„Девадатта“? Ако под това разбира душà, примерът не доказва
нищо и е без стойност. Ако разбира определено едновременно
случване или комплекс от скандхи, тогава Девадатта наистина
е вършител, но не е „един независим вършител и творец на
действия“. Действието е тройно151 – телесно, речево и умствено.
Това, което произвежда телесното действие е вятър, задвижващ
тялото. Тялото и умът пък зависят от своите си причини и
условия. Тези причини и условия на свой ред зависят от свои си
причини и условия. Във всичко това няма никакво просто
същество, никакъв „производител“, зависещ от себе си или с
други думи, независим. Защото всичко, което съществува, зависи от причини и условия. Душата, както вие я разбирате, не
зависи от причини и условия; освен това тя не прави нищо.
Следователно тя не е един независим вършител. Никъде никой
не твърди за съществуването на един вършител, който да отговаря на вашата дефиниция: „Този, който притежава независима
сила, се нарича вършител“. Този, който обикновено се нарича
вършител на някое действие, е, измежду всичките негови причини, този, който е основната причина за това действие. Само че
дори да бяхме дефинирали вършителя по този начин, вашият
„Аз“ не е вършител.
Каква в действителност е основната причина за започване
на телесно действие? 152 Паметта става причина да се надигне
стремеж или желание за действие. От желанието произтича въображение, от въображението произтича усилие, което поражда
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((букв. надига)) енергия, която пуска в движение телесното
действие. Коя дейност от този процес Вайшешиките приписват
на „душа“? Тази душа със сигурност не е вършител на
телесното действие. Речевото и умственото действие могат да се
обяснят по същия начин.
Вие казвате, че „душата“ се радва на резултата, защото тя
разграничава или знае резултата, но душата не играе роля в
разграничаването на резултата. Тя не фигурира сред причините,
които произвеждат съзнания, както показахме по-горе.153
[Вайшешиките:] Ако няма душа, защо добрите и лошите
дела не умират в „не-живи неща“?154
Защото „не-приетите за даденост“ елементи, неизграждащи живите същества, не се поддават на това да служат като
основа на усещането и пр. Само шестте вътрешни органа са
основа на усещането и пр., а не една душа, както доказахме.
***
[Вайшешиките:] При липса на душа, как може минало
действие, което сега е унищожено, да произведе бъдещ
резултат?
На този въпрос ще отговорим като попитаме как, дори да
съществуваше душа, разрушеното действие може да има силата
да произвежда резултат. Вайшешиките ще кажат, че резултатът
се поражда от заслуга или не-заслуга ((порок)) (дхарма,
адхарма), 155 от присъщите атрибути (гуна) на душата, подкрепяни от душата, но ние вече критикувахме идеята за субстрат
или „подкрепа“156 и показахме, че тя не е смислена.
Според будистите бъдещите резултати не се пораждат от
разрушено действие. 157 Резултатите се пораждат от последния
момент от развитието на една серия, която има своя произход в
действието.158
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Как плодът произлиза от семето? Обикновено се казва, че
плодът се ражда от семе. Но говорейки по този начин, човек
няма намерение да утвърждава, че плодът се ражда от
разрушено семе, нито че плодът възниква непосредствено след
семето (тоест от „умиращото“ семе). В действителност плодът
се ражда в последния момент от развитието ((еволюцията)) на
серията, която има своето начало в семето. Семето последователно произвежда стрък, стъбло, листо и накрая цвят, който
довежда до съществуване на плод. Ако се казва, че семето
произвежда плод, то е защото семето чрез последователност от
междинни етапи, влага в цвета резултатността ((букв. ефикасността)) да произведе плода. Ако ефикасността да се произведе
плод – ефикасност, която се намира в цвета, не е имала семето
за своя първопричина (като свое предшестващо или пурва,
pūrva), тогава цветът няма да произведе плод, наподобяващ
своето семе. По същия начин се казва, че независимо че резултатът се поражда от едно действие, той не се поражда от разрушеното действие, нито се поражда непосредствено след действието. Той се поражда от един последен момент от еволюцията на серията, произхождаща от действието.
Серия или самтана, saṁtāna означава материални и
умствени скандхи, следващи без прекъсване в последователност,
която има едно действие за своя начална причина. Последователните моменти в тази поредица са различни: тогава имаме
развитие (паринама, pariṇāma) или трансформация на серията.
Последният момент от това развитие има особена резултатност
((ефикасност)) – да произведе незабавно резултата. В този
смисъл той се различава от останалите моменти и затова е
наречен вишеша или краен ((viṡeṣa, върховен, висш)) момент от
развитието.
Например, когато умът по време на смъртта е „свързан с
привързаност“, той има способността ((букв. капацитета)) да
произведе ново съществуване. Този ум има за свои предшестващи много действия от всякакъв вид. Въпреки това резултатността ((ефикасността)), проектирана ((вложена)) от найтежкото действие е тази, която информира (или определя)
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последната мисъл. При липса на тежко действие ((смъртен
грях)), това е резултатността, проектирана от ((най-)) близкото
действие; при негова липса – от привичното, ((повтаряно)) по
навик действие; при негова липса – от действие в предишен
живот. 159 Има един стих (от Рахула, Rāhula), който казва:
„Тежко действие, близко действие, привично действие, старо
действие: тези четири умират в тази последователност“.160
Има достатъчно основание да се направи разграничение
между един резултат от възмездие и един постоянно изливащ се
резултат. Когато силата, която произвежда резултата от възмездие, е дала своя резултат, тя се прекратява. 161 Докато силата,
която произвежда един постоянно изливащ се резултат – сила,
проектирана от „причина, подобна на своя резултат“ (сабхагахету, sabhāgahetu), не умира при произвеждането на своя резултат. Когато е замърсена, тази сила умира посредством противоположната на нея сила. Когато не е замърсена, тя умира посредством Нирвана, което включва унищожаване на серията – както
на физическата материя, така и на ума.
Защо едно ново възмездие не се поражда от възмездиен
резултат, както един нов плод се ражда от плода на дървото или
както плодът е и семе?162
Само че нов плод не се ражда от семето на плода.163
От какво се ражда новият плод, ако не от развитието на
новата серия?
Семето на първия плод, срещайки необходимите условия
(вода, земя и пр.) за развитие, най-накрая произвежда крайния
момент от развитието – от който възниква новият плод. Когато
той произвежда стръка, старият плод взема името „семе“. Ако
преди каквото и да било развитие (преди всякакви процеси на
поникване) му се дава името „семе“, то това е едно изпреварващо име – име, оправдано поради приликата на непоникналото
семе с поникналото семе. Така и тук: когато резултатът от
възмездие 164 (тяло и пр.) срещне условия, които произвеждат
добро и лошо – добро учение, лошо учение – той поражда
((букв. надига)) появата на умове, които ще бъдат възмездени, а
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именно лоши или добри-нечисти умове. От тези умове
произлиза едно развитие на тяхната серия, която дава резултат в
едно крайно състояние, от което ще появи ново възмездие. То
не се поражда при никакви други условия. Примерът следователно доказва нашата теза.
Човек може да вземе предвид естеството на възмездието
от друг пример (който показва, че едно ново възмездие не
непременно следва след първото). Ако човек оцвети цветовете
на едно лимоново дърво с мляко, ще се получи определено
развитие на серията на растението, което ще стане причина
семето на новия плод да бъде червено. Но червеното семе,
веднъж засадено, няма да роди друго червено семе. По същия
начин възмездието за едно действие не произвежда ново
възмездие.165
***
В рамките на моя интелект аз преподадох по сбит и
систематичен начин резултата от действията. Само Будите знаят
как серията, напоена с действия с различна природа и сила, еволюира в такъв вид, че достигайки до такова и такова ниво, произвежда определен резултат. Има един стих: „Действието,
впечатлението, причинено от действието, активното влизане на
това впечатление, резултатът, който следва от него – никой,
освен ако не е Буда, не знае всичко това в неговата съкупност от
процеси.166
Тогава, виждайки по пътя на убедителните доводи, че
доктрината на учението на Будите е съвършена и отхвърляйки
мнението на онези, заслепени от лоши възгледи и лоши постъпки, не-слепият проглежда.167
В действителност това учение за не-съществуването на
душата е единственият път до града на Нирвана. Независимо че
е осветен от лъчите, които са думите на това слънце, което е
Татхагата; независимо че се следва от хиляди светци и
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независимо че е без препятствия, той ((този път)) не се вижда от
хора със слабо прозрение.168
В тази книга човек ще намери само обобщени указания за
ползване от интелигентни хора, но отровата (вярата в душата),
веднъж влязла в раната, ще се разпространи навсякъде вследствие на собствената си сила.169
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1

Вякхя, Vyākhyā: ким кхалв ато‘нятра мокшо настити | на прамадям мумукшубхир ити вачанад аям ева мокшопайо насти ато‘ньо мокшопаяас тад
атра моктукамаих прамадо на картавя ити артхад уктам ачарйена |
чодаках приччхати ким кхалв ата ити вистарах;
kiṁ khalv ato'nyatra mokṣo nāstῑti | na pramādyaṁ mumukṣubhir iti vacanād
ayam eva mokṣopāyo nasty ato'nyo mokṣopāyas tad atra moktukāmaiḥ pramādo
na kartavya ity arthād uktam ācāryeṇa | codakaḥ pṛcchati kiṁ khalv ata iti vistaraḥ.
Васубандху казва: „Тези, които искат освобождение, трябва да отдадат себе
си на това учение без да проявяват слабост“. Тоест: „Няма освобождение
извън това учение“. Опонентът отговаря: „Тогава има ли не-освобождение
...“
2

По този въпрос вж. строфата от Стотракара, Stotrakāra (=Мātṛceta,
Takakusu, I-tsing, стр. 156):
сахамкаре манаси на шамам яти джанмапрабандхо
нахамкараш чалати хридаяд атмадриштау ча сатям |
анях шашта джагати ча ято насти наиратмявади
наняс тасмад упашамавидхес тванматад асти маргах ||
sāhaṁkāre manasi na ṡamam yāti janmaprabandho
nāhaṁkāraṡ calati hṛdayād ātmadṛṣṭau ca satyām |
anyaḥ ṡāṡta jagati ca yatо nāsti nairātmyavādῑ
nānyas tasmād upaṡamavidhes tvanmatād asti mārgah ||
„Докато умът (манас=читта) се придружава от идеята за „Аз“, серията от
прераждания не може да бъде спряна. Идеята за „Аз“ не е премахната от сърцето, докато съществува възгледът, че има душа (атман). Само че на света
няма учител, който да учи на не-съществуването на душата (наиратмявадин, nairātmyavādin) с изключение на теб. Така, извън твоето учение, няма
никакъв друг път на освобождение“.
Срв. строфите, приписвани на Ачаря, Бодхичаряватарапанджика; Ācarya,
Bodhicaryāvatārapañjikā, 492:
ях пашяти атманам тасяхам ити шашватах снехах | снехат сукхешу
тришяти тришнадошамс тираскуруте ...;
yah paṡyaty ātmānam tasyāham iti ṡāṡvataḥ snehаḥ | snehāt sukheṣu tṛṣyati
tṛṣṇādoṣāṁs tiraskurute ...
Същото за Чандракирти, Мадхямакаватара; Candrakῑrti,
Madhyamakāvatāra, vi.120 (който цитира Мадхямакавритти,
Madhyamakavṛtti, стр. 340): „Виждайки чрез праджня ((prajñā, мъдрост)), че
всички замърсявания и цялото зло (клеша, доша; kleṡa, doṣa) идват от идеята
за Аз (саткаядришти, satkāyadṛṣṭi) и имайки предвид, че обектът на тази
идея е душата (атман), аскетът (йогин, yogin) отрича душата“.
3
Саеки цитира един коментар върху Виджняптиматра, Vijñaptimātra, 2, 4:
а) асамскритите, asaṁskṛta ((не-необусловените неща)) не съществуват; б)
това, което съществува (асти-дхарма=бхава; asti=dharma=bhāva), е три

1886

Глава IX

Отхвърляне на Пудгала

вида: неща, познати чрез пряко възприятие – материя (цвят), ум; неща като
грънци и дрехи (hsien shou yung fa 現受用法); неща като органите (yu tso
yung fa 有作有法); в) три понятия за Азa – идентичен със скандхите, различен от скандхите, нито идентичен, нито различен.
4
Агама (Āgama), достоверното ((букв. авторитетното)) доказателство, не се
споменава, защото е включено в анумана, anumāna – умозаключението.
5
Нещо = бхава ((bhāva, същeствуване)); Сюан-цанг превежда това като yu-fa
有法, което подсеща за аттхидхаммата, atthidhamma на Буддхагхоша.
6

Vyākhyā:288 пратякшам упалабдхир ити пратякшам ити упалабдхивишешанам | пратякшам тад упалабдхир пратякшата упалабдхир ити
артхах | атхава пратякшам праманам упалабдхир упалабхяте‘ная
упалабдхих |
pratyakṣam upalabdhir iti pratyakṣam ity upalabdhiviṡeṣaṇam | pratyakṣaṁ tad
upalabdhiḥ pratyakṣata upalabdhir ity arthaḥ | athavā pratyakṣaṁ pramāṇam
upalabdhir upalabhyate'nayā ity upalabdhiḥ |
За упалабдхи, upalabdhi, Сутраламкара, Sūtrālaṁkāra, стр. 155.
Обектът на умственото съзнание е дефиниран от Яшомитра: (упалабдхир)
дхармаятанася веданадилакшанася йогивишаяся ча; dharmāyatanasya
vedanādilakṣaṇasya ca, което в превод означава „възприeмането на
дхармаятана (тоест ведана и пр.) и на нещата, които Йогините възприемат.
(В действителност умственото съзнание на Йогините знае умовете и
умствените състояния на другите, vii.11).
Но как може възприятието (упалабдхи) на манас ((ума)) да е пратякшям,
pratyakṣam – непосредствено или пряко възприятие? В действителност
манас, който току що е възникнал, се знае от манас, който непосредствено
следва (i.17):
манасаш ча ким пратиякшам упалабдхих | саманантаранируддхам хи
мано‘нантаротпаннена мановиджнянена виджнаяте.
manasaṡ ca kiṁ pratyakṣam upalabdhiḥ | samanantaraniruddhaṁ hi
mano’nantarotpannena manovijñānena vijñāyate |
Тук има затруднение. Някои други учители (Саутрантиките) мислят, че
умът знае себе си: и субектът, и обектът на съзнанието се възприемат пряко:
рактам ва двиштам ва сукхасампраюктам ва духкхасампраюктам ва
(iv.49) ити евамади свасамведятая (пратякшам) ити апаре | тад етад двивидхам пратякшам грахягатам грахакагатам ва;
raktaṁ vā dviṣṭaṁ vā sukhasaṁprayuktaṁ vā duḥkhasaṁprayuktaṁ vā (iv. 49)
ity evamadi svasaṁvedyatayā (pratyakṣam) ity apare | tad etad dvividhaṁ pratyakṣaṁ grāhyagataṁ grahakagataṁ vā |
7
Vyākhyā: махаршипранидхиджнянапариччхинатвад асти ева чакшурадикам индриям чакшурвиджнянадикаранам ити | сарвешам авивадач ча.
maharṣipraṇidhijñānaparicchinnatvād asty eva cakṣurādikam indriyaṁ
cakṣurvijñānādikāraṇam iti | sarveṣām avivādāc ca.
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Вж. i.9с (Vyākhyā, стр.25), 44а. За пранидхиджняна, praṇidhijñāna, вж.
vii.37.
8

Vyākhyā: Ватсипутрия Ариясамматиях | анена витатхатнадриштинивиштатвалакшано хетур анаикантика ити даршаяти | на хи ватсипутриянам мокшо нешяте бауддхатват | атха ва пракпакшавиродхах |
сапакшало‘ям пакшо насти атма ити анена даршаяти;
Vātsῑputrῑyā Āryasāṁmatiyāḥ | anena vitathātmadṛṣṭiniviṣṭatvalakṣaṇo hetur
anaikāntika iti darṡayati | na hi vātsῑputrῑyāṇāṁ mokṣo neṣyate bauddhatvāt | atha
vā prākpakṣavirodhaḥ / sāpakṣālo'yam pakṣo nāsty ātmā ity anena darṡayati.
От две неща, едно. Ватсипутриите вярват в някакъв вид истински „Аз“:
само че те са будисти и човек не може да отрече, че могат да постигнат
освобождение. Така че авторът греши като казва, че грешната представа за
Аз създава препятствие пред освобождението. Или по-скоро тезата, която
отрича Аз-а, е погрешна.
За авактавята, аvaktavyatā на пудгала вж. напр. Madhyamakavṛtti, 283.
9
Цвят, звук и пр. са различни неща (бхинналакшана, bhinnalakṣaṇa); мляко,
къща и армия са сбор от цветове, вкусове, миризми и осезаеми, от слама и
дърво, от слонове, коне и каляски, не от отделни неща, бхавантара, bhāvāntara: млякото не е нищо друго освен цвят и пр.
Срв. Sūtrālaṁkāra, xviii.92: праджняптяститая вачях пудгало дравято на
ту; prajñaptyastitayā vācyaḥ pudgalo dravyato na tu.
10
Яшомитра цитира този стих от Дхармакирти, Dharmakῑrti:
варшатапабхям ким вьомнаш чармани асти тайох фалам |
чармопарнаш чет со‘нитях кхатуляш чед асатфалах ||
varṣātapābhyām kiṁ vyomnaṡ carmaṇy asti tayoḥ phalam |
carmopamaṡ cet so'nityaḥ khatulyaṡ ced asatphalaḥ |
Сарвадаршана, Sarvadarṡana, стр. 10 (1858); Няяварттика, Nyāyavārttika,
ii. 1, 5 Татпаря, Tātparya, 164; в Шлокаварттика, Ṡlokavārttika: кхатиляш
чед асатсамах; khatulyaṡ ced asatsamaḥ; Нaишкармясиддхи, Naiṣkarmyasiddhi, ii. 60 и др.
Ако пудгала е необусловен (асамскрита), вечен, неизменяем, той е като
пространството, той е като несъществуващ. Съществува само това, което е
„способно на действие“ (артхакрия, arthakriyā), това което е мигновено (ят
сат тат кшаникам; yat sat tat kṣaṇikam): теза на Саутрантиките; за Вайбхашиките асамскритите (пространството и двете ниродхи, nirodha, i.5с)
съществуват.
11
За Ватсипутрия, както и за Васубандху, скандхите от миналото и бъдещето не съществуват. Смисълът на изразите адхятмика, āthyātmika (или
абхянтара, abhyantara) и упатта, upatta е обяснен в Коша, i.34d, 39a-b.
12
Vyākhyā приписва този параграф на автора, не на Ватсипутриите.
13
За определени коментатори идхяте, idhyate и дахяте, dahyate са еквивалентни.
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14

Аштагравяка, Aṣṭagravyaka (ii.22): четирите махабхути, mahābhūta или
първични субстанции и четирите упападярупи, upādāyarūpa – от рупа (видимото) до осезаемото.
15
Горящото нещо (прадипта, pradῑpta) е съставно ((комплекс)); то едновременно е и горящият (огън), и нещото, което гори (индхана, indhana – подпалка): в действителност това нещо е съставено от четири елементарни
субстанции (по-горе, бел. 13), а една от тези субстанции, която е „горещина“,
е огънят.
16
Земята и водата са различни, защото техните лакшани ((lakṣaṇa, характеристикa)) се различават; същото се отнася за горящия и изгарящото.
17
Vyākhyā: упадаяртхас ту вактавя ити | ананятвад ити абхипраях; upādāyarthas tu vaktavya iti | ananyatvād ity abhiprāyaḥ. Ние трябва да дадем на
думата упадая едно обяснение, което доказва тезата, че огънят и подпалките
((дървата за огрев)) не са различни.
18
Подпалките са изградени от три махабхути, а огънят е неговата ушмалакшакшана, uṣmalakṣaṇa – чертвъртата махабхута. Те възникват едновременно, като два рога.
19
Трябва да се разбира: индханам упадая = индханам ашритя; indhanaṁ
upādāya = indhanaṁ āṡritya: огънят взема своята опора в огнивото. Или поскоро значението е това на сахабхава, sahabhāva – едновременно съществуване или сахотпада, sahotpāda – едновременно възникване.
20
Парамартха: Ако той каже: „това, което по своята природа (огънят) е горещо, се нарича горещо. Въпросният обект (подпалките), независимо че са
различни от огъня, който е горещ по природа, стават горещи посредством
връзка с това, което е горещо по своята природа“, ние заключаваме, че не е
неправилно да се казва, че огънят и подпалките се различават.
21
Вж. по-долу бел. 32. Вж. Саммитияникаяшастра, Sāṁmitῑyanikāyaṡāstra.
22
Шчербатски, Stcherbatski, стр. 832 се различава.
23
Може би е по-добре да се преведе „е уверен“.
24

Китайският израз fen-pieh kuan 分别觀 държи на версията „да разгранича“.
„Поради физическата материя и пр., която окото възприема (като свой собствен обект), зрителното съзнание „непряко знае“, „знае като втори по ред“
пудгала, защото физическата материя е опората (упадана, upādāna) на
пудгала. А човек не може да каже, че пудгала е физическа материя.
25
При тази хипотеза физическата материя не е причина за възприемането на
пудгала: има възприемане на пудгала „вследствие на връзка“ с физическата
материя.
26
Срв. Самютта, Saṁyutta, iv.166.
27
Не поради трите.
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28

Самюкта, Saṁyukta, TD 2, т. 57с18. Vyākhyā цитира първите думи чакшур
бхикшо хетур (чакшурвиджнянотпадая | рупам бхикшо пратяях ...); cakṣur
bhikṣo hetur (cakṣurvijñānotpādāya | rūpaṁ bhikṣo pratyayaḥ …).
Vyākhyā: хетур асаннах пратяях | випракриштас ту пратяя ева || джанако хетух пратяяс тв аламбанаматрам ити апаре | паряяв етав ити апаре;
hetur āsannaḥ pratyayaḥ | viprakṛṣṭas tu pratyaya eva || janako hetuḥ pratyayas tv ālambanamātram ity apare | paryāyāv etāv ity apare. Вж. ii.61с, vii. 13а.
29
Саеки има бележка (свитък 14а) относно теорията на Дарштантика за
шестте виджняни.
30
Така никой от тях не „възприема“ пудгала.
31
Мадхяма, Madhyama, TD 1, т. 791b11-17: свакам гочаравишаям пратянубхаванти | наняд аняся гочаравишаям пратянубхавати | манаш чаишам
пратисаранам;
svakaṁ gocaraviṣayaṁ pratyanubhavanti | nānyad anyasya gocaraviṣayaṁ
pratyanubhavati | manaṡ caiṣāṁ pratisaraṇam.
Saṁyutta, v.218: панчимани брахмана индрияни нанависаяни нанагочарани
нанняманнясса гочарависаям паччанубхонти | катамани панча ... | имесам
кхо панчаннам индриянам нанависаянам нанагочаранам на анняманнясса
гочарависаям паччанубхонтанам мано патисаранам мано ча несам гочарависаям паччанубхоти;
pañcimāni brāhmaṇa indriyāni nānāvisayāni nānāgocarāni nāññanaññassa
gocaravisayaṁ paccanubhonti | katamāni pañca … | imesaṁ kho pañcannaṁ
indriyānaṁ nānāvisayānaṁ nānāgocarānaṁ na aññamaññassa gocaravisayaṁ
paccanubhontānaṁ mano paṭisaraṇaṁ mano ca nesaṁ gocaravisayaṁ
paccanubhoti.
За израза манаш чаишам пратисаранам, manaṡ caiṣāṁ pratisaraṇam,
Vyākhyā казва: анусангенедам уктам | недам удахаранам | татхапи ту
манаш чаишам индриянам пратисаранам ити тадапекшаниндрияни
виджнянотпатта виджнянотпаттау каранам бхавантити артхах;
anusaṅgenedam uktam | nedam udāharaṇam | tathāpi tu manaṡ caiṣām
indriyāṇāṁ pratisaraṇam iti tadapekṣāṇῑndriyāṇi vijñānotpatta vijñānotpattau
kāraṇaṁ bhavantῑty arthaḥ.
Вибхаша, Vibhāṣā, TD 27, т. 449а16. Дарштантиките казват: „Обектите
на шестте виджнянакаи, vijñānakāya – чакшурвиджняна ((cakṣurvijñāna,
зрително съзнание)) и пр., са различни“. Те казват: „Мановиджняна ((manovijñāna, умственото съзнание)) има различен обект; то няма отношение към
обектите на петте виджняни – чакшур-виджняна и пр.“ Те казват: „Шестте
виджняна имат отношение единствено към външни обекти; те нямат отношение към вътрешните (адхятмика, ādhyātmika) органи, нито към
виджняна”. За да се отхвърли това мнение, се обяснява, че първите пет
виджняни имат различни обекти, които имат отношение единствено към
външни обекти, а не към органите и към виджняна; докато мановиджняна
има един обект, общ за петте виджнани, но също така различен, който има

1890

Глава IX

Отхвърляне на Пудгала

отношение към вътрешните органи и към виджняна. В Коша, i.48а, беше
обяснено, че измежду осемнадесетте дхату ((dhātu, сфера)) тринадесет са
обектът на едно мановиджняна с изключение на видимите неща, звуците и
пр., които също са обект на чакшурвиджняна и пр.
32
Думите в скоби са според Сюан-цанг.
Бхашя и Vyākhyā: на ва пудгало вишая ити (яди сутрам праманикрияте) |
на чед вишаях (яди на кася чид виджнянася вишаях) на тархи виджнеях
(таташ ча панчавидхам джнеям ити свасиддханто бадхяте);
na vā pudgalo viṣaya iti (yadi sūtraṁ pramāṇῑkriyate) | na ced viṣayaḥ (yadi na
kasya cid vijñānasya viṣayaḥ) na tarhi vijñeyaḥ (tataṡ ca pañcavidhaṁ jñeyam iti
svasiddhānto bādhyate) (бел. 21 по-горе).
Парамартха: Или по-скоро пудгала не е обект. Ако той не е обект, той не
се разграничава от шестте съзнания.
33
Въпреки Сутрата вие твърдите, че обектът на умственото съзнание е
общ; същo така, въпреки Сутрата, вие твърдите, че пудгала е разграничим
от зрителното съзнание.
34
Saṁyukta, TD 2, т. 313а15, Екоттара, Ekottara, TD 2, т. 723а18; Saṁyutta,
iv.198. шад иманиндрияни нанагочарани ... куккурапакшисригалашишумарасарпамаркатах шат пранаках кена чид баддха мадхйе грантхим критвотшриштах | те свакам свакам гочарависаям аканкшанте | грамакашашмашанодакавалмикавана канкшанад евам шад иманиндрияни ...;
ṣaḍ imānῑndriāṇi nānāgocarāṇi … kukkurapakṣisṛgālaṡiṡumārasarpamarkaṭāḥ
ṣaṭ prāṇakāḥ kena cid baddhā madhye granthiṁ kṛtvotṣṛṣtāḥ | te svakaṁ svakaṁ
gocaravisayam ākāṅkṣante | grāmākāṡaṡmaṡānodakavalmῑkavanā kāṇkṣaṇād
evam ṣaḍ imānῑndriyāṇi …
35
Желанието (аканкшана, ākāṅkṣaṇa) да се гледа, да се разбира и пр., определено е чуждо на органите на зрение, слух и пр., които са материални (рупасвабхаватват, rūpasvabhāvatvāt) и също и на зрителното съзнание, на слуховото съзнание и пр., които са без въображение (нирвикалпакатват, nirvikalpakatvāt). Това се отнася, под името „орган на зрение“ (чакшуриндрия,
cakṣurindriya), до умственото съзнание, водено от доминиращото, специфично действие на този орган тададхипатядхяхрита; tadādhipatyādhyāhṛta.
36
Saṁyutta, iv.29: саббам бхиккхаве абхинняпариннеям | ким ча бхиккхаве
абхинняпариннеям | рупам бхиккхаве абхинняпариннеям чаккхувиннянам ...;
sabbaṁ bhikkhave abhiññāpariññeyyam | kiṁ ca bhikkhave abhiññāpariññeyyam | rūpaṁ bhikkhave abhiññāpariññeyyam cakkhuviññāṇam …
37
Срв. Vasumitra, Sectes, за джнея, виджнея и абхиджнея; jñeya, vijñeya,
abhijñeya.
38
Това е според Сюан-цанг. Парамартха: „Учителят, който вярва в Аз,
казва: „Аз виждам пудгала посредством (yu 由 – с помощта на) окото“; тъй
като той вижда, че има Аз (yü 於) в това, което не е Аз, той пада ...“
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Бхашям използва думата анатмана, anātmanā, която Vyākhyā дава в
глосата като чакшуша чакшурвиджняненети артхах; cakṣuṣā cākṣurvijñānenety arthah. Така човек трябва да разбира yu на Парамартха в смисъл на
творителен падеж: „Тъй като той вижда посредством това, което не е Аз –
тоест посредством окото, посредством зрителното съзнание ...“
Stcherbatski: „Тази ваша идея, че има един съществуващ Аз, който посредством отварянето на очите си вижда други Аз-ове, тази идея е каквото се
нарича Грешен Персонализъм“.
От израза чакшуша рупани дриштва, cakṣuṣā rūpāṇi dṛṣṭvā, човек може да
направи заключение, че пудгала вижда през очите; Vyākhyа, пълна форма на
думата, i.42, стр. 117 (издание Петроград). Чулланиддеса, Cullaniddesa, 234
има: чаккхуна пурисо алокати рупагатани; cakkhunā puriso ālokati
rūpagatāni. Вж. по-долу бел. 67.
39
Според Парамартха и Сюан-цанг. Stcherbatski: „Проповедта ((в местността)) Аджита, Ajita“.
40
Версия на Парамартха. Това е добре познатият текст: чакшух пратитя
рупани чотпадяте чакшурвиджнянам | траянам самнипатах спаршах |
сахаджата ведана самджня четана ...;
cakṣuh pratῑtya rūpāṇi cotpadyate cakṣurvijñānaṁ | trayāṇāṁ saṁnipātaḥ
sparṡaḥ | sahajātā vedanā samjñā cetanā … Вж. iii. 32a-b.
41
Парамартха преписва; Сюан-цанг: нара=на рамате, nara = na ramate,
mānava-ju-t’ung 儒童 = ученият – кумара, kumara, джанту, jantu – „който е
роден“.
Един коментар на Йогачарин, цитиран от Саеки, казва: саттва, защото
всички Арии наистина виждат, че само дхармите съществуват, не нещо
друго; или по-скоро, защото има привързаност (саттва от сакта, както при
Буддхагхоша?); маноджа, manoja (i-sheng 意生), защото е съставен от манас
... пудгала, защото често взема светове на прераждане без ((да има)) силата
да бъде отвратен от тях; джива, jῑva, защото понастоящем живее вследствие
на обединение с аюс (Коша, ii.45), джанту, jantu (sheng 生), защото всички
дхарми, които съществуват, са надарени с възникване.
Други списъци съдържат тринадесет имена. Сред тях якша, yakṣa,
Суттанипата, Suttanipāta, 875.
За саттва, вж. Ledi Sadaw, JPTS, 1914, 133, г-жа Rhys Davids, Buddhist
Psychology, 1914, 83. Ние видяхме, че саттва обозначава „това, което умира“, v.27 и по-горе стр. 1841.
42
Вж. по-долу бел. 71.
43
Сутрата за четирите „авторитета“, „опори“, е цитирана във Vyākhyā,
пълна форма на думата, ii.46: чатваримани бхикшавах пратисаранани |
катамани чатвари | дхармах пратисаранам на пудгалах | артхах
пратисаранам на вянджанам | нитартхам сутрам пратисаранам на неяртхам | джнянам пратисаранам на виджнянам;
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catvārῑmāni bhikṣavaḥ pratisaraṇāṇi | katamāni catvāri | dharmaḥ pratisaraṇaṁ na pudgalaḥ | arthaḥ pratisaraṇaṁ na vyañjanam | nῑtārthaṁ sūtraṁ
pratisaraṇaṁ na neyārthām | jñānaṁ pratisaraṇaṁ na vijñānam.
Mahāvyutpatti, 74, където редът се различава: артхапратисаранена бхавитавям на вянджанапратисаранена, дхарма ... джняна ... нитартхасутрапратисаранена ...;
arthapratisaraṇena bhavitavyaṁ na vyañjanapratisaraṇena, dharma … jñāna
… nῑtārthasūtrapratisaraṇena … (откъс от Hsien-yang, TD 31, Токио, xviii.7,
10a).
Дхармасамграха, Dharmasaṁgraha, 53; Sūtrālaṁkāra, xviii.31-33; J.As.
1902, ii.269, Madhyamakavṛtti, 268, 598.
Пратисарана, пратишарана; pratisaraṇa, pratiṡaraṇa (Дивя, Divya, 427.22,
176.26, където редакторът превежда думата като „увереност“) е преведена
като rton pa (убеденост) и rten-pa (опора), i 依 (опора) и liang 量 (авторитет).
1) Бодхиваттвабхуми, Bodhisattvabhūmi, I.xvii.
катхам бодхисаттваш чатуршу пратисаранешу праюджяте.
иха бодхисаттвах артхартхи парато дхармам шриноти на вянджанабхисамскарартхи | артхартхи дхармам шринван на вянджанартхи пракритаяпи вача дхармам дешяманам артхапратисарано бодхисаттвах саткритя шриноти.
пунар бодхисаттвах калападешам махападешам ча (Дигха, Dῑgha, ii. 124
и др.) ятхабхутам праджанати | праджанан юктипратисарано бхавати на
стхавиренабхиджнянена ва пудгалена татхагатена ва самгхена ва име
дхарма бхашита ити пудгалапратисарано бхавати | са евам юктипратисарано на пудгалапратисаранас таттвартхан на вичалати апарапратяяш
ча бхавати дхармешу. (апарапратяя = gzhan las ṡes ma yin, Madhyamakavṛtti,
xxiv.8).
пунар бодхисаттвас татхагате нивишташраддхо нивиштапрасада
айкантико вачаси абхипрасаннас татхагатанитартхасутрам пратисарати на неяртхам | нитартхам сутрам пратисаранн асамхарьо бхавати
асмад дхармавинаят | татра хи неяртхася сутрася нанамукхапракритартхавибхаго‘нишчитах самдехакаро бхавати | сачет пунар бодхисаттвo
нитартхе‘пи сутре‘найкантиках сяд евам асау самхарях сяд асмад дхармавинаят.
пунар бодхисаттвах адхигамаджняне садарши (?) бхавати на ча шрутачинтадхармартхавиджнянаматраке | са яд бхаванамайена джнянена
джнятавям на тач чхакям шрутачинтавиджнянаматракена виджнятум
ити видитва парамагамбхиран апи татхагатабхашитан дхарман шрутва
на пратикшипати напавадати |
евам ... чатурнам праманям пракашитам бхашитасяртхася юктех
шастур бхаванамаяся чадхигамаджнянася;
kathaṁ bodhisattvaṡ caturṣu pratisaraṇeṣu prayujyate
iha bodhisattvaḥ arthārthῑ parato dharmaṁ ṡṛṇoti na vyañjanābhisaṁskārārthῑ
| arthārthῑ dharmaṁ ṡṛṇvan na vyañjanārthῑ prakṛtayāpi vācā dharmaṁ deṡya-
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mānam arthapratisaraṇo bodhisattvaḥ satkṛtya ṡṛṇoti.
punar bodhisattvaḥ kālāpadeṡaṁ mahāpadeṡaṁ ca (Dῑgha, ii. 124 и др.)
yathābhūtaṁ prajānāti | prajānan yuktipratisaraṇo bhavati na sthavireṇābhijñānena vā pudgalena tathāgatena vā saṁghena vā ime dharmā bhāṣitā iti
pudgalapratisaraṇo bhavati | sa evaṁ yuktipratisaraṇo na pudgalapratisaraṇas
tattvārthān na vicalati aparapratyayaṡ ca bhavati dharmeṣu. (aparapratyaya =
gzhan las ṡes ma yin, Madhyamakavṛtti, xxiv.8).
punar bodhisattvas tathāgate niviṣṭaṡraddho niviṣṭaprasāda aikāntiko vacasy
abhiprasannas tathāgatanῑtārthasūtraṁ pratisarati na neyārtham | nῑtārthaṁ
sūtraṁ pratisarann asaṁhāryo bhavaty asmād dharmavinayāt | tatra hi neyārthasya sūtrasya nānāmukhaprakṛtārthavibhāgo ‘niṡcitaḥ saṁdehakaro bhavati |
sacet punar bodhisattvo nῑtārthe’pi sūtre’naikāntikaḥ syād evam asau saṁhāryaḥ
syād asmād dharmavinayāt.
punar bodhisattvaḥ adhigamajñāne sādarṡῑ (?) bhavati na ca ṡrutacintādharmārthavijñānamātrake | sa yad bhāvanāmayena jñānena jñātavyaṁ na tac chakyaṁ ṡrutacintāviñānamātrakena vijñātum iti viditvā paramagaṁbhῑrān api
tathāgatabhāṣitān dharmān ṡrutvā na pratikṣipati nāpavadati |
evaṁ … caturṇāṁ prāmāṇyaṁ prakāṡitaṁ bhāṣitasyārthasya yukteḥ ṡastur
bhāvanāmayasya cādhigamajñānasya.
2) артхах пратисаранам ...; arthaḥ pratisaraṇam … Понятие, изразено в
Махавагга, Mahāvagga, i. 23, 4, Маджджхима, Majjhima, ii. 240; доразвито в
Ланка, Laṅka: артхапратисаранена бхавитавям ... arthāpratisaraṇena bhavitavyam … и отново артханусарина бхавитавям на дешанабхилапабхинивиштена; arthānusāriṇā bhavitavyaṁ na deṡanābhilāpābhiniviṣṭena. „Думата“ е
като пръст, докосващ обекта, който човек иска да види; трябва да се махне
пръста, за да се види обекта (Laṅka, цитирана в Субхашитасамграха, Subhāṣitasaṁgraha, изд. Bendall, свитък 34).
За връзката между аттха и виджняните вж. Dῑgha, iii. 127-129,
Неттиппакарана, Nettippakaraṇa, 21.
3) дхармах пратисаранам на пудгалах; dharmaḥ pratisaraṇaṁ na pudgalaḥ.
Вариант: юктипатисарано бхавати на пудгалапратисаранах; yuktipratisaraṇo bhavati na pudgalapratisaraṇaḥ.
Убежището е самата истина, не авторитетът, който и да е той, дори Буда.
Това е учението от Majjhima, i.265. Tози, който казва: „Тези дхарми се преподават от Стхавира, от човек притежаващ абхиджните, от Татхагата или
от Самгха“, е пудгалапратисарана, pudgalapratisaraṇa.
Не губете от поглед учението за махападеса, mahāpadesā, по-долу, бел.
56.
4) Една нитартха, nῑtārtha Сутра е вибхактартха, vibhaktārtha Сутра – с
ясно значение; една неяртха, neyārtha Сутра е с неопределено значение, със
значение, което все още трябва да се установява (Vyākhyā, пълна форма на
думата, iii.28), iv.30, призовава за Сутра с ясно ((недвусмислено)) значение.
Vasumitra, Sectes.
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Изглежда единственият канонически текст, който е от интерес тук, е
Ангуттара, Aṅguttara, i.60: да се приписва на Татхагата това, което не е
било казано; да не се признава за казано от него това, което е казал; да се
счита за неяттха ((неясна)) нитаттха ((ясната)) Суттанта и обратно.
(Теория за Сутра, точна по думи, но зле разбрана, Dῑgha, iii.127-128, може
да доведе до разграничение на Сутрите на нитаттха и неяттха).
Нитаттха и неяттха в Nettippakaraṇa (където значението съответства на
буквата, ятхарутавасена нятабхаттхам, yathārutavasena ñātabbattham,
тоест значението трябва да се определи вследствие на умозаключение,
ниддхаретва гахетабхаттхам, niddhāretvā gahetabbattham); а в Дипавамса,
Dῑpavamsa (Oldenberg, ред., стр.36), цитирана във Въведението към „Коментар към Kathāvatthu“, Commentary on the Kathāvatthu (JPTS, 1889, стр.3).
„Обърква се парияябхасита, pariyāyabhāsita с ниппарияябхасита, nippariyāyabhāsita (срв. Visuddhimagga, 473, 499: това, което не трябва да се разбира
буквално и това, което трябва да се разбира буквално, нитаттха и неяттха); да се придава умишлено друг смисъл (различен от истинския) на
казаното (самдхая бханита, saṁdhāya bhaṇita): така уважението към буквата
разрушава смисъла; създават се псевдо-Сутри ...“
Аттхасалини, Atthasālinῑ, 91: „Трябва да претеглим смисъла на Сутрата,
за който твърдите ...“
Самгхабхадра, Saṁghabhadra, iii.25 (Токио, xxii.4, 33b16). Според Стхавира, Sthavira, всички ария дешана ((deṡanā – насоки, инструкции)), оповестени от самия Буда (татхагатабхашита = ахаччавачана; tathāgatabhāṣita =
ahaccavacana в Nettippakaraṇa, 21) са нитартхасутра, nῑtārthasūtra; другите
Сутри са анитартха, anῑtārtha. Първоначално Самгхабхадра отбелязва, че
тази дефиниция не се намира в Писанието; ((след това отбелязва)) че това е
лошо основание, защото има Сутри, неоповестени от Буда, които са нитартха и обратно. Следват примери. Казано е: „Невъзможно да се каже, освен
по абхимана, abhimāna („презумпция“): Ще вляза в анимитта, ((ānimitta,
липса на „неща“ за възприемане, „без-обектност“)) без да се основавам на
пустотата“ (Тези думи не са на самия Буда, но въпреки това Сутрата е
нитартха) ...
Школите, както виждаме при Wassiliev, 329 и в Madhyamakāvatāra, vi. 94,
не са на едно мнение по това Сутрите да се поставят в тези две категории.
5) Видяхме, че според Бодхисаттвабхуми, Bodhisattvabhūmi, адхигамаджняна, adhigаmajñāna е вглъбено съзнание (бхаванамая, bhāvanāmaya),
докато виджняна е съзнание, придобито вследствие на слушане и размишление (шрутачинта, ṡrutacintā).
Според Вибхаджявадините, Vibhajyavādin, джняна ((знанието)) е добро
само по себе си; виджняна ((съзнанието)) е добро, когато е свързано с
джняна (Коша, iv.8b, бел. 46): може да се разбере, че джняна е „свръхземно
знание“, докато виджняна, земното знание, е добро, когато следва след
свръхземното знание.
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Според iv.75, едно мнение на „древните учители“, адхигата, adhigata
(това, което се знае вследствие на вглъбяване) формира част от виджнята
((осъзнатото)): но това се отнася до земното съзнание, земното вглъбяване.
(В Сутрата за Четирите Пратисарани, Pratisaraṇa, джняна най-напред
обозначава знанието на Ариите, анашраваджняна, anāṡravajñāna, точно
както праджня, измежду всички праджни ((мъдрости)) – които може да са
авякрита, клишта или кушала – е чиста праджня). Вж. по-горе бел. 36 и 37.
Някои бележки в Madhyamakavṛtti, xxv, 16, стр. 65, 74. Джняна се
различава от виджняна в Гита, Gῑta, iii.41, vi.8, vii.2, ix.1, xviii.42.
44
Saṁyukta, TD 2, т. 91а27: „Всичко, тоест, дванадесетте аятани – окото и
пр.“; Маханиддеса, Mahāniddesa, 133, Saṁyutta, iv.15: саббам вуччати
двадасаятанани; sabbaṁ vuccati dvādasāyatanāni.
За сарва, сабба, вж. Коша, v. 27c, Warren, стр. 158, г-жа Rhys Davids’
Points of Controversy, 85, Stcherbatsky, Central Conception, 5; Nirvāṇa (1925),
стр. 139.
45

Сюан-цанг тук превежда Пудгала като shu ch’u chu 數取處 = „който често
взема прераждане“, вж. по-горе бел.41.
46
Тази Сутра е цитирана в Коша, iii.28a-b. (Cosmologie bouddhique, стр. 45).
Може да се сравни Сутрата, цитирана в Madhyamakavṛtti, iv. в началото
(Шикшасамуччая, Ṡikṣāsamuccaya, 252, Madhyamakāvatāra, 217,
Bodhivaryāvatāra, ix.73, един откъс от Питапутрасамагама,
Pitāputrasamāgama): бало бхикшаво (или махараджа) ашрутаван притхагджанах праджняптим анупатиташ чакшуша рупани дриштва сауманасястханияни абхинивисате ...
bālo bhikṣavo (mahārāja) aṡrutavān pṛthagjanaḥ prajñaptim anupatitaṡ cakṣuṣā rūpāṇi dṛṣṭvā saumanasyasthānῑyāni abhinivῑsate …
Vyākhyā за iii.28а обяснява праджняптим анупатита ити ятха самджня
ятха ча вявахарас татханугатах; prajñaptim anupatita iti yathā saṁjñā yathā
ca vyavahāras tathānugataḥ. (Тя дефинира бала и пр.). Тук имаме глосaта:
ятраива праджняптих крита атма ити вявахарартхам татраиватмети
абхинивишта ити артхах; yatraiva prajñaptiḥ kṛtā ātmā iti vyavahārārthaṁ
tatraivātmety abhiniviṣṭa ity arthaḥ.
47

Парамартха пропуска първата строфа. Шила, ṡῑla=shih-lo 世羅 е преведено като „ниска планина“; без съмнение Села, Selā от Тхерагатха, Therāgāthā, 57-59, който води разговар с Мара. Строфите, приписвани на
Ваджира, Vajirā в Saṁyutta, i.135, превод в “Psalms”, стр. 190 (Kathāvatthu,
прев. стр. 61, Madhyamakāvatāra, 246, 257).
48
Тибетски: luṅ-phran-tshegs. Сюан-цанг: „в Tso-āgama”; Парамартха: „в
Hsiao-āgama” (TD 2, номер 100).
49

P’o-t’o-li 婆柁梨 = стар-греда-круша (Сюан-цанг) = вълни-покривкапечалба (Парамартха); Stcherbatski чете: Бадараяна, Bādarayana.
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Парамартха: Чуй, О Бадари, Bādari, (ти ще придобиеш) силата да се освободиш от всички връзки; чрез тях умът е замърсен, чрез тях той също се изчиства. Азът няма природата на Аз; по грешка човек си го представя (fenpieh 分别); няма Аз, няма джанту, ((jantu – създание, живо същество)); само
дхарми, причина и резултати ...
Vibhāṣā, TD 27, т. 731b11: Вследствие на безпокойство и замърсяване
(самклеша, saṁkleṡa) на ума, съществото (саттва, sattva) е обезпокоено,
замърсено; вследствие изчистването (вявадана, vyavadāna) на ума съществото се пречиства; двата органа – мъжки и женски – изпълняват върховна
власт над две неща – саттвабхеда ((sattvabheda, разкъсване, счупване,
разединяване, преустановяване на представата за отделно съществуващо
същество)) и саттвавикалпабхеда ((sattvavikalpabheda, разкъсване, счупване, преустановяване на въображението, на идеите, на субективизма)).
Саеки отбелязва: първата строфа увещава човек да слуша Истините.
51
Vibhāṣā, TD 27, т. 37а12: На Саткаядришти се противопоставят десетте
вида шунята, ṡūnyatā –адхятмашунята, adhyātmaṡūnyatā и пр. (Вж. пълните
списъци в Mahāvyutpatti, 37 = Madhyamakāvatāra, v.180 = Шатасахасрика,
Ṡatasāhasrikā, 215; в Абхисамая има двадесет шунята, ṡūnyatā.)
Саеки се позовава на Saṁyuktahṛdaya (TD 28, т. 925b28) .
52
шуням адхятмикам пашян пашя шуням бахиргатам |
на видяте со‘пи касчид йо бхаваяти шунятам ||
ṡūnyam ādhyātmikaṁ paṡyan paṡya ṡūnyaṁ bahirgatam |
na vidyate so’pi kaṡcid yo bhāvayati ṡūnyataṁ ||
Тази трета строфа (в която има пашян пашя; paṡyan paṡya) без никакви
други подробности в Madhyamakavṛtti, стр. 348, се приписва на Бхагават.
Прочитът пашян пашя се препоръчва от Китайските версии: jo kuan nei chih
kung 若觀内之空: „Ако видите ясно, че вътрешността е пуста“ (Парамартха); chi kuan 既觀 (Сюан-цанг). Гаудакарика, Gauḍakārikā, много вероятно
написана под будистко влияние, има: таттвам адхятмикам дриштва
таттвам дриштва ту бахятах; tattvam ādhyātmikaṁ dṛṣṭvā tattvaṁ dṛṣṭvā tu
bāhyataḥ (ii.38).
Сюан-цанг превежда последния ред: „Прозорливият ((виждащият)), който
е способен да медитира върху пустотата, не може да се намери“. Vyākhyā
дава в глосата: йоги апи насти ях шунятам абхясяти; yogi api nāsti yaḥ
ṡūnyatām abhyasyati.
53
Този текст (според Stcherbatski от Кшудрагама, Kṣudrāgama) е цитиран в
Sūtrālaṁkāra, xviii.101 (стр. 158) като откъс от „Pentades“ (панчакешу,
pañcakeṣu – група от пет – според Китайския превод: „В Ts’eng-wu 增五
Сутра =Панчоттара, Pañcottara? S. Lévi): панчакешу панчадинава
атмопаламбха ити дешитах | атмадриштир бхавати дживадриштих |
нирвишешо бх-авати тиртхикаих | унмаргапратипанно бхавати | шунятаям
ася читтам на праскандати на прасидати на сантиштхате надхимучяте |
ариядхарма ася на вявадаянте;
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pañcakeṣu pañcādῑnavā ātmopalambha iti deṡitāḥ | ātmadṛṣṭir bhavati jῑvadṛṣṭiḥ | nirviṡeṣo bhavati tῑrthikaiḥ | unmārgapratipanno bhavati | ṡūnyatāyām
asya cittaṁ na praskadnati na prasῑdati na saṅtiṣṭhate nādhimucyate | āryadharmā asya na vyavadāyante.
Този прочит се потвърждава от Тибетския текст и от Vyākhyā, които в
действителност са толкова близки, че тибетският текст отговаря на оригиналния атмадриштир бхавати саттвадриштир дживадриштих; ātmadṛṣṭir
bhavati sattvadṛṣṭir jῑvadṛṣṭiḥ; същото за Vyākhyā: атмадриштир бхавати
явадж дживадриштир ити пратхама адинавах; ātmadṛṣṭir bhavati yāvaj
jῑvadṛṣṭir iti prathama ādῑnavaḥ. Сюан-цанг и Парамартха заместват дживадришти, jῑvadṛṣṭi с „да падна в дриштигата, dṛṣṭigata“. Фразеологията
праскандхати, praskandhati ... в Aṅguttara, iii. 246; Dῑgha, ii. 240, Saṁyutta, iii.
133: … ме ниббане читтам на паккхандати на ппасидати на самтиттхати
на вимуччати (вариант надхимиччати); me nibbāne cittaṁ na pakkhandati na
ppasῑdati na saṁtiṭṭhati na vimuccati (nādhimuccati) | паритассана упаданам
уппаджджати паччудаваттати манасам; paritassanā upādānam uppajjati
paccudāvatti mānasam. (Издателят на Saṁyutta слага точка след паритассана).
54
Vyākhyā: кенапи адхяропитани етани сутранити абхипраях; kenāpi adhyāropitāny etāni sūtrāṇῑty abhiprāyaḥ.
а) Сутрите, оповестени от Татхагата (татхагатабхашита, tathāgatabhāṣita, букв. изговореното от Татхагата), задълбочени, с дълбок смисъл,
свръхземни (локуттара, lokuttara), учещи на пустота (суннятапатисaмютта, suññatāpaṭisaṁyutta): тях ((хората)) не ги слушат с вяра, не ги чуват
((букв. не си служат с ушите)), не ги разпознават като истина (аннячиттам
на упаттхапессанти; aññācittam na upaṭṭhāpessanti) ... Докато Сутрите,
написани от поети (кавиката, kavikata), с поетични (кавея, kāveyya) или
артистични срички и фонеми, външни (бахирака, bāhirakа), оповестявани от
ученици (савака-бхасита, sāvaka-bhāsita) – на тях те вярват ... Така че Сутрите от първата категория ще изчезнат ...“ (Saṁyutta, ii.267).
Аштасахасрика, Aṣṭasāhasrikā 328: яд етат твайеданим шрутам наитад
буддхавачанам кавикритам кавям етат | ят пунар идам ахам бхаше етад
буддхабхашитам етад буддхавачанам;
yad etat tvayedānῑṁ ṡrutaṁ naitad buddhavacanaṁ kavikṛtaṁ kāvyam etat | yat
punar idam ahaṁ bhāṣe etad buddhabhāṣitam etad buddhavacanam.
б) Вж. Saṁghabhadra, Токио, xxii.3, 6a, 25b (преведен в Nirvāna, 1925, стр.
23); муласамгитибхрамша, mūlasaṁgῑtibhraṁṡa, Коша, iii.12d, 13а (Сънищата на Крикин, Kṛkin); муктака сутра, muktaka sutra, iii.4с; апатха ева,
apāṭha eva, вж. по-долу бел. 65.
Дискусия за текста на Сутрите, iii.30b и другаде.
55
Vyākhyā: Тамрапарнияникаядишу; tāmrapārṇῑyanikāyādiṣu (Школата от
Тапробане е назована във Vyākhyā, пълна форма на думата, i.17a, стр. 75, бел.
85).
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56

Вж. текстовете за четирите махападеси, mahāpadesa (Dῑgha, ii.123,
Dialogues, ii.133, бел., Aṅguttara, ii.167, Nettippakaraṇa, 21-22; Рис ДейвидсСтийд разбива това словосъчетание на маха-падеса, mahā-padesa, обратно на
коментатора на Нетти) и правилото „Това, което е в Сутрата ... това, което
не противоречи на дхарматá, dharmatā “ (тоест патиччасамуппада, paṭiccasamuppāda, Нетти), Sūtrālaṁkāra, i.10, Bodhivaryāvatāra, ix.42, стр. 431,
Абхисамаяламкаралока, Abhisamayālaṁkārāloka. калападеша, kālāpadeṡa, погоре бел. 43.
57
сарве дхарма анатманах ((sarve dharma anātmānaḥ – всички дхарми нямат
душа)) (Saṁyukta, TD 2, т. 66b14ff) . Vyākhyā: на чаита атмасвабхавах на
чаитешв атма видята ити анатманах; na caita ātmasvabhāvāḥ na caiteṣv
ātmā vidyata ity anātmānaḥ.
Sūtrālaṁkāra, xviii.101 (стр. 158): дхармодданешу сарве дхарма анатмана
ити дешитам; dharmoddāneṣu sarve dharmā anātmāna iti deṡitam.
58
Ако умственото съзнание има отношение към пудгала, то ще възниква от
пудгала в качеството му на негов обект; така то ще възниква от три условия.
59
Aṅguttara, ii.52; Коша, v.9.
60
Тезата: натма скандхаятанадхатавах, nātmā skandhāyatanadhātavaḥ, противоречи на тезата: но ту вактавям рупани ва но ва; no tu vaktavyāṁ rūpāṇi
vā no vā (вж. по-горе бел. 24).
61
Saṁyutta, iii. 46: йе кечи бхиккхаве самана ва брахмана ва анекавахитам
аттанам саманупассамана саманупассанти саббе те панчупаданаккхандхе
саманупассанти етесам ва аннятарам;
ye keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā anekavahitam attānaṁ samanupassamānā samanupassanti sabbe te pañcupādānakkhandhe samanupassanti
etesaṁ vā aññataram. Същият текст е цитиран в Madhyamakāvatāra, vi.126c-d.
62
Vibhāṣā, TD 27, т. 38a7. Предполага се, че атманът е абхинналакшана,
авишишталакшана, нитя, авикара; abhinnalakṣaṇa, aviṡiṣṭalakṣaṇa, nitya,
avikāra – без възникване-старост-болест-смърт. Как става така, че Тиртхика,
Tῑrthika казва: „Гаутама, Gautama, аз мисля, че рупа е атман ...“? Защо рупа
не е атман, vii.13а.
63
Saṁyukta, TD 2, т. 11b23: (йе кечид анекавидхам пурванивасам ...) иман ева
панчопаданаскандхан саманусмарантах саманвасмаршух саманусмаранти
саманусмаришянти ва; (ye kecid anekavidhaṁ pūrvanivāsam …) iman eva
pañcopādānaskandhān samanusmarantaḥ samamnvasmārṣuḥ samanusmaranti
samanusmariṣyanti vā.
64
Само пудгала може да се обозначи с думата „Аз“ – ахам, aham.
65
Ако думата „Аз“ се разбира както вие казвате, тогава Буда, когато казва
„Аз“, явно е замърсен от саткаядришти – възгледът за съществуване на
отделен индивид. Това, както знаем, е от около двадесет точки (вимшатикотика, viṁṡatikoṭika – най-малко двадесет): рупам атметисаманупашяти |
рупавантам атманам ... | атмиям рупам ... | рупе атманам ...; rūpam ātmeti
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samanupaṡyati | rūpavantam ātmānam … | ātmῑyaṁ rūpam … rūpe ātmānam …
(Mahāvyutpatti, 208; Madhyama, TD 1, т. 788а25; Saṁyutta, iii.3, 16, и др.).
Vibhāṣā дава четири примера, възпроизведени в Mahāvyutpatti: свамиват,
аламкарават, бхритяват, бхаджанават; svāmivat, alaṁkāravat, bhṛtyavat,
bhājanavat.
66
Vyākhyā: екасмин кшане самавахитанам бахунам раших | бахушу кшанешу
самвахитанам дхара | рашидриштантена бахушу дхармешу пудгалапраджняптим даршаяти | дхарадриштантена бахутве сати рупаведанадинам
скандханам пражахе пудгалапраджняптим даршаяти;
ekasmin kṣaṇe samavahitānāṁ bahūnāṁ rāṡiḥ | bahuṣu kṣaṇeṣu samvahitānāṁ
dhārā | rāṡidṛṣṭāntena bahuṣu dharmeṣu pudgalaprajñaptim darṡayati | dhārādṛṣṭāntena bahutve sati rūpavedanādῑnāṁ skandhānāṁ pravāhe pudgalaprajñaptim darṡayati. Думата ади, ādi посочва, че има други примери, напр.
колесница (янака, yānaka).
67
Саеки цитира Vibhāṣā, TD 27, т. 42с20: „Както казват Ватсипутриите,
пудгала е този, който знае, не знанието (джняна).“
68
Според коментар върху Самаябхеда, Samayabheda, Махасамгхиките
мислят, че Буда, след като е отглеждал своя ум в продължение на неизброими калпи, може в един единствен момент от мисълта да знае сарвадхармасвабхававишеша ((sarvadharmasvabhāvaviṡeṣa – собствената универсална,
вътрешна висша природа, белег, характеристика, на всички дхарми)).
Саеки цитира Vibhāṣā, TD 27, т. 43а11: „Има ли знание (джяна), способно
да знае всички дхарми? Да, локасамвритиджняна, lokasaṁvṛtidjñāna ...“ (Вж.
Коша, vii.18с). Saṁyuktahṛdaya (вж. по-горе бел. 51): „Човек казва универсално знание (сарваджняна, sarvajñāna), защото то знае всичко. Под
„всичко“ трябва да се разбират дванадесетте аятани, техните специфични
характеристики и техните общи характеристики“. Вж. vii. стр. 1623. За
всезнанието на Буда, за неговото знание за бъдещето и пр., вж. Коша, i.1, ii.
62, vii.30, 34, 37а.
69
Буддхабхуми, Buddhabhūmi, TD 26, т.309с9 отхвърля тази строфа:
„Това са празни думи. Парачиттаджняна, paracittajñāna (знанието на
ума на друг) в момента, в който грабва едно нещо, не грабва други неща; тъй
като то не знае други неща, то не е универсално знание. Серията също не
грабва (всичко), защото тя знае сегашното същество. Във вашата система тя
знае само общите характеристики или част от дхармите. А ако това е така,
тогава Татхагата е наречен всезнаещ само метафорично ...“
70
Махавасту, Mahāvastu, iii.327:
йе чабхятитасамбуддха йе ча буддха хи анагатах |
яш чапи етархи самбуддхо бахунам шоканашаках ||
ye cābhyatῑtasaṁbuddhā ye ca buddhā hy anāgatāḥ |
yaṡ cāpi etarhi saṁbuddho bahūnāṁ ṡokanāṡakāḥ ||
Уданаварга, Udānavarga, xxi.10, фрагмент от Stein, JRAS, април 1924.
Saṁyukta, TD 2, т. 322a22, Saṁyutta, i.40, Aṅguttara, ii.21.
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Ако Буда е „Аз“, той трябва да попадне в петата категория – „неизразим“ –
различен от трите времеви периода и от асамскрита (вж. по-горе стр. 1844).
71
Бхарахарасутра, Bhārahārasūtra (Sūtrālaṁkāra, xviii.102) или просто
Бхарасутта, Bhārasutta (Висуддхи, Visuddhi, 479, 512):
бхарам ча во бхикшаво дешаишями бхараданам ча бхараникшепанам ча
бхарахарам | тач чхринута садху ча суштху ча манасикурута бхашишйе |
бхарах катамах | панчопаданаскандхах | бхараданам катамат | тришна
паунарбхавики нандирагасахагата татра татрабхинандини | бхараникшепанам катамат | яд ася ева тришнаях паунарбхавикя нандирагасахагатаяс татра татрабхинандиня ашешапраханам пратинихсарго вянтибхавах кшайо вираго ниродхо вюпашамо‘стамгамах | бхарахарах катамах |
пудгала ити сяд вачаниям йо‘сав аюшман евамнама евамджатя евамготра
евамахара евансукхадухкхапратисамведи евамдиргхаюр евамчирастхитика
евам аюшпарянта ити
bhāraṁ ca vo bhikṣavo deṡayiṣyāmi bhārādānaṁ ca bhāranikṣepaṇaṁ ca
bhārahāraṁ | tac chṛṇuta sādhu ca suṣṭhu ca manasikuruta bhāṣiṣye | bhāraḥ
katamaḥ | pañcopādānaskandhāḥ | bhārādānaṁ katamat | tṛṣṇā paunarbhavikῑ
nandῑrāgasahagatā tatra tatrābhinandinῑ | bharanikṣepaṇaṁ katamat | yad asyā
eva tṛṣṇāyāḥ paunarbhavikyā nandῑrāgasahagatāyās tatra tatrābhinandinyā
aṡeṣaprahāṇaṁ pratiniḥsargo vyantῑbhāvaḥ kṣayo virago nirodho vyupaṡamo
’staṁgamaḥ | bhārahāraḥ katamah | pudgala iti syād vacanῑyaṁ yo’sāv āyuṣmān
evaṁnāmā evaṁjātya evaṁgotra evamāhāra evaṁsukhaduḥkhapratisaṁvedῑ
evaṁdῑrghāyur evaṁcirasthika evam āyuṣparyanta iti
(Vyākhyā; без съмнение текстът е от Ekottara, TD 2, т. 631с16).
В Saṁyutta, iii.25 е даден редът: бхара ((bhāra, товар)), бхахара, бхарадана,
бхараниккхепана; bhārādāna, bhāranikkhepana. Множество варианти.
„Носещият товара“ е дефиниран така: пуггало ти сса вачаниям | йо ям
евамнамо евамготто аям вуччати бхиккхаве бхарахаро; puggalo ti ssa
vacanῑyam |yo yam evamnāmo evaṁgotto ayam vuccati bhikkhave bhārahāro.
Дискутирано от Saṁghabhadra, xxiii.3, свитък 56а.
Няяварттика, Nyāyavārttika (Bib.Ind.) стр. 342; Bodhivaryāvatāra, ix.72,
Madhyamakāvatāra, vi.42, Bodhisattvabhūmi, I.xvii, Warren, 159, 240, Minayev,
Recherches, 225; E. Hardy, JRAS., 1901, 573 (който обяснява Сутрата като
Васубандху), Dialogues, i.27. Праните и товара, Deussen-Geden, Upaniṣads,
221.
72
Фразите, постaвени в скоби, са допълнения от Сюан-цанг.
Vyākhyā: яди дравясан сят пудгалах | бхарахарах катамах | пудгала ити
сяд вачаниям ити етавад евоктам сят | татра сутре парена са на вибхактавях сят йо‘сав аюшман ити вистарена явад евамаюшпарянта ити |
праджняптисатпудгалапратипаттяртхам хи етат парена вишешанам
ити абхипраях;
yadi dravyasan syāt pudgalaḥ | bhārahāraḥ katamaḥ | pudgala iti syād vacanῑyam ity etāvad evoktaṁ syāt | tatra sūtre pareṇa sa na vibhaktavyaḥ syāt yo’sāv
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āyuṣmān iti vistareṇa yāvad evamāyuṣparyanta iti | prajñaptisatpudgalapratipattyarthaṁ hy etat pareṇa viṡeṣaṇam ity abhiprāyaḥ.
Ако пудгала съществува като нещо, на този въпрос: „Кой е носещият товара?“ Буда просто би отговорил: „Който е подходящ да се нарече пудгала“;
той не би добавял обясненията: „Това е този почитаем, с такова и такова
име, ... с такъв край на живота“. Целта на тези е да се покаже, че пудгала
съществува само като обозначение.
73
Тибетците, според Stcherbatski, дават: „По-раншните скандхи измъчват последващите; така те са наречени товар и носач на товара“. Парамартха:
скандхите измъчват (букв. разрушават) скандхите, а именно по-раншните
измъчват по-следващите; за да посочи, че те представляват характеристиката
носач и товар, текстът си служи с изрази“. Ето как се разбира Vyākhyā:
„Текстът казва: сред скандхите и пр. Скандхите, които карат човек да страда, които са причините за страданието, поради тази причина получават
името „товар“. По-нататък, тези които са измъчвани, поради тази причина
получават името „носач на товара“. (скандханам ити вистарах | татра йе
упагхатая самвартанте духкхахетавах скандхах те бхара ити критвоктах
| уттаре йе пидянте те бхарахара ити критвоктах; skandhānām iti vistaraḥ |
tatra upaghātāya saṁvartante duḥkhahetavaḥ skandhās te bhāra iti kṛtvoktāḥ |
uttare ye pῑḍyante te bhārahāra iti kṛtvoktāḥ).
74
За фиктивните същества и междинното съществуване, вж. iii.8с.
75
Според Саммитияникаяшастра, Sāṁmitῑyanikāyaṡāstra, Трета глава.
Vibhāṣā, TD 27, т. 988а14: „Този свят не съществува; другият свят не
съществува; няма фиктивни същества“; това е грешен възглед, отричане на
причините (срв. iv. 78, 79b и v.7). „Няма фиктивни същества“: има някои небудистки (бахя, bāhya) учители, които казват, че всички същества възникват
по причина на семе и кръв и пр., че няма същества, които да въз-никват без
пратяи ((pratyaya, условие)), изведнъж, от само себе си ... Според някои
фиктивните същества са същества в междинното съществуване
(антарабхава, antarābhava); да се отрича този свят и другия свят, означава
да се отрича упапаттибхава, upapattibhava; да се отричат фиктивните
същества, означава да се отрича антарабхава.
Текстът от Кармапраджняпти, Karmaprajñāpti (гл. iv, Mdo, 62 свитък 218)
се различава от обичайната версия: „Нито има подарък, нито саможертва,
нито дар, нито добро действие, нито лошо действие, нито възмездиен резултат за добри и лоши действия. Този свят не съществува, нито другият съществува. Няма нито баща, нито майка, нито фиктивни същества. На този свят
няма никакъв добре отишъл, добре дошъл Архат, който да знае и сам да
реализира този свят и другия свят, мислейки: „Моите раждания са разрушени, религиозният живот е добре практикуван ...“
76
Коша, Глава v и vi. Пудгала, както вие го разбирате, не се съдържа в
Истините: той не е Страдание (=скандхите на привързаност), нито Възникване, нито Унищожение, нито Път. Следователно, ако отрицанието на пуд-
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гала е, както вие казвате, грешен възглед (митхядришти, mithyādṛṣṭi), този
грешен възглед не може да бъде изхвърлен с Виждане на Истините. В
действителност „възгледът“ (дришти, dṛṣṭi) се изхвърля с Виждането на
Истината, с която той е в противоречие (ясмин сатйе випратипанна; yasmin
satye vipratipannā). От друга страна, едно замърсяване се изоставя с Медитация (бхавана, bhāvanā), когато това замърсяване има за свой обект нещото,
изоставяно c Медитация – нещо, което задължително се включва в Истината
за Страданието или за Възникването (бхаванапрахатавьо хи клешо бхаванапрахатавям ева васту духкхам самудаям валамбате; bhāvanāprahātavyo hi
kleṡo bhāvanāprahātavyam eva vastu duḥkhaṁ samudayaṁ vālambate) ... Още
повече, че никой „възглед“ не се изоставя с Медитация.
77
Ekottara, TD 2, т. 561а18, т. 569b20. Парамартха: „Пудгала възниква в
този свят; възникнал, той е за да е от полза, облага и щастие за мнозина“ =
Aṅguttara, i. 22, екапуггало бхиккхаве локе уппаджджамано уппаджджати
бахиджанахитая ...; ekapuggalo bhikkhave loke uppajjamāno uppajjati
bahujanahitāya ...
Този текст е използван в Sāṁmitῑyanikāyāṡāstra.
78
Едно зрънце тила ((сусам)) е направено от осем субстанции, думата е
направена от срички.
79
Така признаваме, че то възниква; но не поради това то е „обусловено“.
80
Парамартхашунятасутра, Paramārthaṡūnyatāsūtra в Saṁyukta, TD 2, т.
92с15: „Когато окото възниква, О Бхикшу, няма място откъдето то да идва, а
когато умира, няма място, в което то да отива. Така окото не е реално и
въпреки това възниква (pu shih erh sheng 不實而生); след като е възникнало,
то умира. За дадено действие има възмездие и въпреки това няма вършител:
когато тези скандхи биват разрушени, други скандхи продължават (hsiang
hsu 相續): извън всякаква дхармасамкета ((dharmasaṁketa, споразумение)).
Ухото ...“ Под дхармасамкета (su shu fa 俗數法) ние разбираме: ако това
съществува, то онова съществува ... Ако съществува невежество, самскарите съществуват...
Събирайки заедно отделните фрагменти, съхранени в нашите източници,
получаваме раздел от Сутрата: чакшур бхикшава утпадяманам на куташ
чид агаччхати | нирудхяманам ча на ква чит самничаям гаччхати | ити хи
бхикшаваш чакшур абхутва бхавати бхутва ча пративигаччхати;
cakṣur bhikṣava utpadyamānaṁ na kutaṡ cid āgacchati | nirudhyamānaṁ ca na
kva cit saṁnicayaṁ gacchati | iti hi bhikṣavaṡ cakṣur abhūtvā bhavati bhūtvā ca
prativigacchati (Коша, v. 27) | асти карма асти випаках | каракас ту
нопалабхяте я имамш ча скандхан никшипати анямш ча скандхан
пратисамдадхати анятра дхармасамкетат;
asti karma asti vipākaḥ | karakas tu nopalabhyate ya imāṁṡ ca skandhān
nikṣipati anyāṁṡ ca skandhān pratisaṁdadhāti anyatra dharmasaṁketāt
(текстът, който имаме тук и също Коша, iii.18, Sūtrālaṁkāra, xviii.101,
Bodhivaryāvatāra, ix. 73, който представя някои варианти) | атраям дхарма-
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самкето яд утасмин сатидам бхавати асьотпадад идам утпадяте; | atrāyaṁ dharmasaṁketo yad utāsmin satῑdaṁ bhavati asyotpādād idam utpadyate
(Коша, iii.18, Бодхичаряватара, пак там) | авидяпратяях самскарах ...;
avidyāpratyayāḥ saṁskārāḥ …
81
Вж. Коша, v.27; Buddhaghoṡa, Visuddhi, 602, цитира Древните (Порана,
Porāṇa): каммасса карако наттхи випакасса ча ведако; kammassa kārako
natthi vipākassa ca vedako. (Виждаме, че дуккха, камма, ниббути и магга;
dukkha, kamma, nibbuti, magga съществуват, но не и дуккин, карака, ниббута;
dukkin, karaka, nibbuta ...)
Същата доктрина или същият текст в източниците на Mahāyāna, Madhyamakāvatāra, vi. 84, Ṡikṣāmuccaya, 244, 262, Sūtrālaṁkāra (която се основава на
Васубандху), xviii.101.
82
Значението на израза анятра дхармасамкетат; anyatra dharmasaṁketāt
(chos su brdar brtags pa ma gtogs pa) e извън съмнение. Vyākhyā обяснява:
дхармасамкетад ити пратитясамутпадалакшанат; dharmasaṁketād iti
prātῑtyasamutpādalakṣaṇāt: „извън комбинацията от дхарми, тоест извън последователната причинност на дхармите“; и другаде (пълна форма на думата,
iii.18): самкета=хетуфаласамбандхавявастха; saṁketa = hetuphalasaṁbandhavyavasthā. Но Парамартха разбира самкета, saṁketa като „метафорично обозначение“, откъдето и преводът: „Човек не твърди за съществуването на един вършител ... с изключение когато, според общоприетото казва,
че дхармите са пудгала“.
83
Saṁyukta, TD 2, т. 182а17; Saṁyutta, ii. 14. Парамартха: „Аз не казвам, че
едно същество, отделно от серията от дхарми, взема елементите“. Санскритското издание има: упадатта ити фалгуна на вадами | ахам чед евам
вадеям упадатта ити атра те калпах сяд вачаная ко ну бхаданта упадатта ити; upādatta iti phālguna na vadāmi | ahaṁ ced evaṁ vadeyam upādatta iti atra te kalpaḥ syād vacanāya ko nu bhadanta upādatta iti.
Забележете обаче, че Бхагават говори за човек, „който захвърля своето
тяло и взема друго тяло“, там ча каям никкхипати анням ча каям упадияти;
taṁ ca kāyaṁ nikkhipati aññaṁ ca kāyam upādiyati (Saṁyutta, iv.60). (Както
огънят, който отива надалеч без огниво, има вятъра за своя основа (упадана,
upādāna – привързаност), така съществото, което зaхвърля тялото си и (още)
не е взело друго тяло, има жаждата или ненаситното желание за своя основа,
пак там, 400). По-горе, бел. 41, видяхме етимологията на пудгала: пунах
пунар ...
84
Саеки цитира Саммитияникая Шастра, Sāṁmitῑyanikāya Ṡāstra, i.7
(свитък 2b).
85
Паринантум, pariṇantum означава „да се изменя“ ((трансформирам)),
анятхатвамапаттум, anyathātvamāpattum.
За паринама, pariṇāma, iii.43а, 100a-b, v.26; самтатипаринама,
saṁtatipariṇāma на Саунтрантиките е много различна, ii.36с, iv.4а.
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86

За връзката между първичните елементи (махабхута, mahābhūta) и
вторичната материя (упадаярупа, бхаутика рупа; upādāyarūpa, bhautika
rūpa), вж. i.35, ii.22, 65.
87
Vibhāṣā, TD 27, т. 661с14: „Буддхадева, Buddhadeva твърди, че рупа е
единствено махабхутуте ((материя са само първичните елементи)), че
умствените състояния (чаитта) са само ум (читта). Той казва: упадаярупа е
само вид (вишеша) махабхута; умствените състояния са само вид ум ...
Махабхутуте виждат (когато формират органа на зрението) ... Няма упадаяшабда, upādāyaṡabda отделно от първичните елементи (тоест: звукът,
шабда, не е нещо отделно, съществуващо независимо от първичните елементи). Първичните елементи са това, което се нарича упадаяшабда“.
Vibhāṣā, TD 27, т. 730b26: Буддхадева казва: Двадесет и две имена (махабхумики и пр.), но само едно реално нещо – мана-индрия, mana-indriya ...
Обусловените дхарми имат две природи – махабхути и читта. Освен махабхутуте няма упадаярупа: освен читта няма чаитти.
Срв. i. бел. 146.
Саеки: „Васубандху споменава мнението на Буддхадева и пр., че първичните елементи и вторичната материя не се различават; но, тъй като това не е
„правилното значение“, (ch’eng i 正意) на Сарвастивадините, той казва, че
то е доша, doṣa – грешка.
88
Сутрата за Ватсаготра, Vatsagotra, Saṁyukta, TD 2, т. 245с10. Бхагават
казал на монаха Ватсаготра: „Ако човек има следното разбиране (дришти,
виждане): „Светът е вечен; това е истина; всяка друга теория е грешна“, това
е дриштивипаряса, dṛṣṭiviparyāsa (v.9d), това е kuan-ts’a chien 觀察見
(дриштипарамарша, dṛṣṭiparāmarṡa). „Светът не е вечен ... Татхагата нито
съществува, нито не съществува след смъртта: това е дриштивипаряса“.
89
За „въпросите, който трябва да бъдат отхвърляни“, Коша, v.22, Nirvāṇa,
1925, стр. 108, където виждаме, че Malebranche възразява досущ като
Васубандху.
90
В Divya, 358 имаме: бахуболлака шакяпутрия; bahubollaka ṡākyaputrῑya.
91
Настоящият пасаж от Коша е посочен от S. Lévi, AIBL, 1893, 232.
Chavannes превежда много подобна рецензия в Cing Cents Contes, iii.120
(според Nanjio 1329, Ратнакаранда Сутра, Ratnakaraṇḍa Sūtra (?), Токио,
xiv.10, свитък 39), същата рецензия у Такакусу: „китайските преводи на
Милиндапанхо, Milindapanho“, JRAS, 1896, стр. 7. Вж. Pelliot, “Les noms
propres du Milinda”, JAS, 1914, ii.380-381. (Изглежда наистина, че
„Милиндра“ от тибетския текст на Аваданакалпалата, Avadānakalpalatā е
една набързо направена корекция от издателя). Накрая, Paul Demiéville, в
изящна статия за китайските версии на Milinda, BEFEO, 1924, стр. 64,
завършва нашата информация.
92
Срв. Saṁyutta, iv. 400. Saṁyukta, TD 2, т. 245b11: Ватсаготра пита:
„Готама, има ли атман ((душа))?“ Бхагават не отговаря. Той пита втори,
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трети път и Бхагават втори, трети път не отговаря ... И тогава, заради своя
лош (папика, pāpikā), грешен възглед, монахът Ватсаготра казал: „Шраманата, ((Ṡramaṇā, просяк)) не знае как да отговори на въпроса ми“.
Бхагават казал на Ананда: „Ако аз му отговорех, че има атман, щях да
засиля грешния възглед, който той вече имаше. Ако му отговорех, че няма
атман, нямаше ли да увелича неговото безумно съмнение? Обзет от ужас,
той щеше да каже: „Атманът ((Аз)), който съществуваше, сега е унищожен
((анихилиран))“. Мнението, с което той се прилепва към съществуването на
един атман, е мнение за постоянство; мислейки, че този атман е унищожен,
е мнение за анихилация ((небитие)). Татхагата, избягвайки тези две крайности, учи на Дхармата по средата: ако съществува това, съществува онова
... ако има невежество, има самскари ...“
93
Липсва при Парамартха.
Vibhāṣā, TD 27, т. 38а19: В Брахмаджаласутра, Brahmajālasūtra се казва,
че 62 дриштигати имат саткаядришти за свой корен. В Сутрата за
Лъвския Рев се казва, че всички различни мнения на Брахмините и монасите почиват върху две мнения – мнението за съществуване и мнението за несъществуване (бхавадришти, вибхавадришти; bhavadṛṣṭi, vibhavadṛṣṭi; yuchien 有見 и wu-yu-chien 無 有見). Каква е разликата в заявеното в тези две
Сут-ри? От гледна точка на възникването (самутпада, samutpāda) се казва,
че всички дриштигата имат саткаядришти за свой корен; от гледна точка
„t’ui-ch’iu 推 实“ („да търся-с-натиск“) се казва, че различните мнения
почиват върху мненията за съществуване и не-съществуване.
Vibhāṣā, TD 27, т. 1002b6: Бхавадришти, bhavadṛṣṭi е шашватадришти,
ṡāṡvatadṛṣṭi, а вибхавадришти, vibhavadṛṣṭi е уччхедадришти, ucchedadṛṣṭi,
тоест възгледът за съществуване е възглед за пoстоянство или вечност, а
възгледът за не-съществуване е възглед за небитие. Независимо че лошите
мнения (кудриштигата, kudṛṣṭigata) са безброй видове, те всички сe включват в тези две мнения.
94
Vyākhyā: Бхадантакумаралабхах, Bhadantakumāralābhaḥ. За Кумаралабха,
Kumāralābha, вж. Péri, Date de Vasubandhu, стр. 22.
95
Vyākhyā: дриштир ева дамстра | таявабхедхам апекшя дешаянти буддха
дхармам наиратмям татпратипакшена | бхрамшам ча карманам апекшя
критавипранашам апекшя пудгаластитвам ива даршаянто‘нятха дешаянти| вягхрипотапахаравад ити | ятха вягхри натиништхурена дантаграханена свапотам апахарати | наяти мася дамштрая шарира [ ] критам
бхуд ити | напи атишитхилена дантаграханена там апахарати | мася
бхрамшах пато‘смин вишайе бхуд ити юктенаива граханенапахаратити
артхах | татхартхадаршане каранам даршаянн аха | атмаститвам ити
вистарах |
dṛṣṭir eva daṁstrā | tayāvabhedham apekṣya deṡayanti buddhā dharmaṁ
nairātmyaṁ tatpratipakṣeṇa | bhraṁṡaṁ ca karmaṇām apekṣya kṛtavipaṇāṡam
apekṣya pudgalāstitvam iva darṡayanto’nyathā deṡayanti | vyāghrῑpotāpahāravad
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iti | yathā vyāghrῑ nātiniṣṭhureṇa dantagrahaṇena svapotaṁ apaharati | nayati
māsya daṁṣṭraya ṡarῑra [ ] kṛtaṁ bhud iti | nāpy atiṡithilena dantagrahaṇena
tam apaharati | māsya bhraṁṡaḥ pāto’smin viṣaye bhūd iti yuktenaiva grahaṇenāpaharatῑty arthaḥ | tathārthadarṡane kāraṇaṁ darṡayann āha | ātmāstitvam
iti vistaraḥ |
96
За втората строфа Vyākhyā е по-малко ясна: атмаститвам пратипаннаш
чет кашчид дриштидамштрая саткаядриштилакшаная бхиннах са винеяджанах сяд апрапя самвритити (?) (самвритинитим?) дхармасамкетам
аджананах кушалапотася кушалакармано вягхрипотабхутася бхрамшам
курян насти карманах фалам ити;
ātmāstitvaṁ pratipannaṡ cet kaṡcid dṛṣṭidaṁṣṭrayā satkāyadṛṣṭilakṣaṇayā
bhinnaḥ sa vineyajanaḥ syād aprāpya saṁvṛtῑti (?) (saṁvṛtinῑtim?) dharmasaṁketam ajānānaḥ kuṡalapotasya kuṡalakarmaṇo vyāghrῑpotabhūtasya bhraṁṡaṁ
kuryān nāsti karmaṇaḥ phalam iti.
97
Vyākhyā: праджняптика ити праджняптау бхавах праджняптиках самвритисанн апи пудгало настити кашчид грихнияд ити ато настити навочат;
prājñaptika iti prājñaptau bhavaḥ prājñaptikaḥ saṁvṛitisann api pudgalo nāstῑti kaṡcid gṛhṇῑyād ity ato nāstῑti nāvocat.
98
Vyākhyā има последната пада: пропусната от Сюан-цанг.
Парамартха: 3. Този човек не е способен да разбере правилното учение за
действителната пустота, следователно, когато той пита, да или не, има ли
душа, Буда не е казал, че няма душа. 4. А тъй като Буда взема предвид намерението, с което питащият задава въпроса, защо, ако душата съществуваше,
не е казал, че тя съществува? Също така, на въпроса за неговото несъществуване след Нирвана, той не е казал нищо, защото тогава питащият щеше да
изпадне в затрудение.
99
Saṁyukta, TD 2, т. 246b2: Ватса пита: „Поради осъзнаването на ((букв.
съзнанието за)) коя дхарма вие не сте на мнение, вие не казвате, че светът е
вечен, ... че Татхагата нито съществува, нито не съществува след смъртта?“
„Поради съзнанието за рупа, ведана и пр.“
100
Vyākhyā: нигрантхашравакачатакавад ити | нигрантхашравакена
чатакам дживантам грихитва бхагаван приштах ким аям чатако дживати на вети | тасяям абхипраях | яди шрамано гаутама адишедж дживатити са там нипиданена мараитва даршайет | яди пунар бхагаван евам
адишен мрита ити са там дживантам ежа даршайет | катхам намаям
аджня ити локо джанияд ити тасябхинивешах | бхагавата тв асяшаям
джнятва на вякритам | тваччиттапратибаддхам еваитадж дживати ва
на вети ... набхихитам | тадвад етан на вякритам;
nigranthaṡrāvakacaṭakavad iti | nigranthaṡrāvakeṇa caṭakam jῑvantaṁ gṛhῑtvā
bhagavān pṛṣṭaḥ kim ayaṁ caṭako jῑvati na veti | tasyāyam abhipāyaḥ | yadi
ṡramaṇo gautama ādiṡej jῑvatῑti sa taṁ nipῑḍanena mārayitvā darṡayet | yadi
punar bhagavān evam ādiṡen mṭra iti sa taṁ jῑvantam eva darṡayet | kathaṁ
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nāmāyam ajña iti loko jānῑyād iti tasyābhiniveṡaḥ | bhagavatā tv asyāṡayaṁ
jñātvā na vyākṛtam | tvaccittapratibaddham evaitaj jῑvati vā na veti … nābhihitam
| tadvad etan na vyākṛtam.
101
Чатушката, catuṣka (група от четири въпроса): „Светът безкраен
(анантаван, anantavān) ли е и пр.?“ е със същото значение, както и
чатушката: „Светът вечен (шашвата, ṡāṡvata) ли е? ...“
Ако това е така, как има четиринадесет отделни въпроса, а именно три
чатушки и една двика ((dvika, двойка)) (Жизненият принцип тялото ли е?
...)? На този въпрос Vyākhyā отговаря: паряярупатвавявастхане‘пи чатурдашатвам бхаватити адошах; paryāyarūpatvavyavasthāne’pi caturdaṡatvaṁ
bhavatῑty adoṣaḥ.
102

kun tu rgyu smra byed kyis. Китайският препис: U-ti-chia 温底迦
.
Stcherbatski: Vatsa. Тибетската версия гарантира ((че е)) Уктика, Uktika.
Това е Париббаджака Уттия, Paribbājaka Uttiya от Aṅguttara, v. 193-195
(може би различен от Уттия от Saṁyutta, v.22, 166), който разпитва Бхагават за четиринадесетте въпроса (започващи с вечността на света). Бхагават
отговаря: „Това не е обяснено от мен ...“; Уттия пита: „Вие какво обяснявате?“; Бхагават отговаря: „Аз обяснявам Дхамма ... за Нирвана“. След това
Уттия пита: „Дали целият свят, половината свят или една трета от света
достига до Нирвана посредством тази Дхамма?“ Бхагават мълчи. Тогава
Ананда се намесва и обяснява на Уттия, че той пита това, за което вече е
питал (Да се пита дали целият свят достига до Нирвана е същото, като да се
пита дали светът е вечен). Бхагават учи как човек достига до Нирвана:
всички онези, които са я достигнали, сега я достигат, а които ще я достигнат,
правят това посредством Пътя.
В Saṁyukta, TD 2, т. 247с18 първият въпрос на Уктика е за безкрайността
на света.
Дали всички същества достигат до Нирвана? Dῑgha, ii. 147 (да),
Mahāvastu, i.126 (да), Milinda, 69 (не). Тук имаме правилният отговор.
Редакторът на Брахмаджала, Brahmajāla разбира „безкрайността на
света“ в смисъл на „безкраен в пространството“ (Dῑgha, i.23: хоризонтална
безкрайност, не към зенита или надира; по този въпрос Коша iii.3d, в края);
той ((редакторът)) се различава по формулировките си: той изследва дали
Азът и светът са вечни, дали светът е безкраен.
103
Уктика пита: ким ту сарво локо‘нена маргена нирясяти| ахосвид екадешо
локася; kim tu sarvo loko’nena mārgena niryāsyati | āhosvid ekadeṡo lokasya.
В рецензията на пали: саббо ча тена (дхаммена) локо нииссати упаддхо
ва тибхаго ва; sabbo ca tena (dhammena) loko niyyissati upaḍḍho vā tibhāgo vā.
104
За Майтрея вж. Péri, BEFEO; xi. 455, Przyluski, Açoka, 169, 171, 332.
Madhyama, TD 1, т. 510b19 (66-та Сутра: ще дойдем до период, когато
човешкият живот ще продължава 80,000 години), Dῑrgha, 6-та Сутра, TD 1,
т. 41с29 и Dῑgha, iii. 76, Шалистамбасутра, Ṡālistambasūtra (вж. Коша,
iii.28a-b). Напомнят ни за Аджита, Ajita и Тиссаметтея, Tissametteya от
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Suttanipāta, 1032, 1040. Milinda, 159; Анагатавамса, Anāgatavamsa при
Warren, 482; г-жа Rhys Dawids, Hastings, i.414. Ajita Maitreya и Mithra Invictus
((Митра Неподебимия))?
105
Саеки цитира Saṁyukta, TD 2, т. 244а14; „Гаутама, дали жизненият
принцип е тялото? Това не беше обяснено. Дали жизненият принцип е нещо
друго? Тялото нещо друго ли е? Това не беше обяснено. Странно е, че
монахът Гаутама обяснява във връзка с починал ученик, че: „Такъв един се
преражда в такова и такова място ...“ и че монахът Гаутама не обяснява, че
жизненият принцип е нещо друго и че тялото, отново, е нещо друго“.
Saṁyukta, TD 2, т. 213а27, проповед ((поучението)) към Нанда, Nanda:
Ученикът, надарен с непоклатима ((букв. неподвижна)) вяра, който желае
дълъг живот и красива рупа, ще ги придобие. Ученикът, надарен с аветяпрасади ((avetyaprasāda – вяра, убеждения, основани на прозрение)), след
края на живота си се преражда сред девите и придобива десет качества
(Saṁyukta, TD 2, т. 215b10, с9 и сл., Madhyama, TD 1, т. 545b15 и сл.).
106

сатятах стхититах; satyataḥ sthititaḥ. Сюан-цанг: ti ku chu ku 諦故住故.
Глосата на Японския издател: chu ku = neng chu ku 能住故: „способен да
трае, да продължава“. Парамартха: i-shih i-chu 依實依住
107

астити апи дриштистханам уктам; astῑty api dṛṣṭisthānam uktam. Сюанцанг: o chien ch’u 惡見處 = кудриштистхана, kudṛṡṭisthāna.
Тази дискусия се основава на Саммитияникаяшастра, Sāṁmitῑyanikāyaṡāstra.
108

Vibhāṣā, TD 27, т. 255с13: Бхагават казва: „Вие казвате, че има причина.
Аз също казвам така. Вие казвате, че няма плод: това е глупава доктрина“.
Има две доктрини, всичките ((включени)) в двете крайности: Бхагават
избягва крайността анихилация ((небитие)) и крайността постоянство ((вечност)) и учи на Средния Път. Той също казва: „Аз не съм в противоречие със
света, светът е в противоречие с мен“.
Vibhāṣā, 77.17: „... който казва, че (джива) е различна от тялото, че не е
тялото, влиза в мнението за постоянство. Този, който не влиза в мненията за
анихилация или постоянство, той не е от не-будистките учения (бахя-марга,
bāhya-mārga), той няма зли мнения (кудриштигата, kudṛṣṭigata – лош възглед). Всички Татхагати, за да се противопоставят на това, учат на пътя
между двете, а именно: рупа и умът не анихилират, не са и постоянни“. Вж.
по-горе бел. 93.
109
Saṁyukta, TD 2, т. 42b3. Само Парамартха цитира изцяло Сутрата.
Сюан-цанг и Тибетците изпускат първата фраза. Срв. Saṁyutta, ii.78, iii.149:
анаматаггаям самсаро пуббакоти на панняяти авиджджаниварананам
саттанам танхасамйоджананам самдхаватам самсаратам;
anamataggāyaṁ saṁsāro pubbakoṭi na paññāyati avijjānῑvaraṇānaṁ sattānaṁ
taṇhāsaṁyojanānam saṁdhavataṁ saṁsaratam.
Същият аргумент в Саммитияникаяшастра, Sāṁmitῑyanikāyaṡāstra.
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От гледна точка на Мадхямиките, нито постоянното, нито непостоянното
могат да се превъплъщават: нитяся самсритир насти наиванитяся самсритих | свапнават самсритир прокта твая таттвавидам вара; nityasya
saṁsṛtir nāsti naivānityasya saṁsṛtiḥ | svapnavat saṁsṛtir proktā tvayā tattvavidāṁ vara (Чатустава, Catustava, цитирайки Бодхичаряватарапанджика,
Bodhivaryāvatārapañjikā, ix. 108).
110
Vibhāṣā, TD 27, т. 424с15. Сунетро нама шастети саптасурьодаясутре
‘ям ева бхагаван риших сунетро нама бабхувети; sunetro nāma ṡāsteti saptasūryodayasūtre’yam eva bhagavān ṛṣiḥ sunetro nāma babhūveti.
Саптасурясутра, Saptasūryasūtra от Aṅguttara, iv. 103, не оприличава
Сунетра на Бхагават: бхутапуббам бхиккхаве Сунетто нама саттха ахоси
титтхакаро камесу витараго …; bhūtapubbaṁ bhikkhave Sunetto nāma satthā
ahosi titthakaro kāmesu vῑtarāgo ... (Срв. Aṅguttara, iii. 371, 373). Също във
Vibhāṣā намираме някои подробности за прераждането на учениците на
Сунетра и за прераждането на ((самия)) Сунетра (TD 27, т. 424с15 и сл.).
Сунетра не се споменава в откъсите от Саптасуря, Saptasūrya в
Ṡikṣāsamuccaya, стр. 247 и Кармапраджняпти, Karmaprajñapti, Mdo. 62,
свитък 66а. В Саундарананда, Saundarananda, xi.57, виждаме само, че
Сунетра е Бхагават.
111
Vyākhyā: я екешам пудгалаграха ити ватсипутриянам | екешам сарванастиграха ити мадхямакачиттанам; ya ekeṣāṁ pudgalagrāha iti vātsῑputrῑyāṇām | ekеṣāṁ sarvanāstigrāha iti madhyamakaccitānām. Това е единственото позоваване на системата Madhyamaka в труда на Васубандху.
Преводът е според Сюан-цанг. Парамартха: „Така, без причина или
основание човек вкарва болестта ((наречена)) мнение в Добрия Закон на
Татхагатите: има някои учени, които отричат наиратмя ((nairātmya, липса
на душа)) и произвеждат вяра в съществуването на един атман; има, освен
това, някои учители, които отричат съществуването и утвърждават не-съществуването на всичко; не-будистите вярват в един атман, заченат като нещо
отделно. В Добрия Закон някои учители произвеждат вяра в един атман и
вяра в едно универсално не-съществуване. Никой от тези учители не придобива освобождение, защото не са различни един от друг“.
112
Саеки цитира коментара във Виджняптиматра, Vijñaptimātra: Ако Азът
не е реален, кой си спомня, кой разпознава нещата, кой рецитира и запазва
книгите, кой повтаря текстовете, кой обича едни и мрази други, кой обича
това, което е добро и мрази останалото? ... Ватсипутриите имат своя довод:
„(В системата на нашите опоненти) съществата (саттва) не си спомнят, защото те не са Аз-ове, като пространството“.
За осем различни обяснения на причината за паметта, вж. Vibhāṣā, TD 27,
т. 55а18: Има някои учители, които твърдят, че Азът по своята природа е
реален, а именно Ватсипутриите, които казват: „Ние казваме, че има един
Аз, който си спомня каквото е било направено; първо е Азът, който преживява и след това е Азът, който си спомня. Ако няма Аз, как може човек да си
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спомня какво е направил? ...“ И отново, има някои учители, които казват :
„Предишният ум отминава и казва на следващия ум: Аз направих това; ти го
задръж и го запомни ... Така човек помни какво е направил“.
Vibhāṣā, стр. 56а учи на „правилната“ доктрина на Сарвастивадините.
За обяснението на паметта според школата Madhyamaка, вж.
забележителната Bodhivaryāvatāra, ix.24 (срещу Виджнянавада,
Vijñānavāda), 73 (срещу Пудгалавада, Pudgalavāda), 101.
Milinda, 78-80; Demiéville, 161, Compendium, Въведение, стр. 42 (според
Паттхана, Paṭṭhāna).
За паметта вж. Коша, i.33, ii. 24, 24а, vi. 15.
113
Vyākhyā: смритивишаясамджнянваяч читтавишешад ити | смритивишайо‘нубхуто‘ртхах | татра самджня самвайо хетур асйети смритивишаясамджнянваях | читтавишешах кимчид ева читтам на сарвам ити
артхах | тасмат смаранам бхавати пратябхиджнянам ва || евам убхаявишешане крите приччхати кидришач читтавишешад ити | аха | тадабхога
ити вистарах | ясмин смартавя абхогас тадабхогах | са ча тена садришах
самбандхинаш ча самджнядайо йе те видянте‘сйети тадабхогасадришасамбандхисамджнядимамш читтавишешах | адиграханена пранидхананибандхабхясадиграханам | ашраявишешаш ча шокаш ча вякшепаш чадир
ешам ити ашраявишешашокавякшепадиони | таир анупахатапрабхажаш
циттажишешах са ежам анена прадаршито бхавати | тасмад идришач
читтавишешат смритир бхавати |
тад идам уктам бхавати | тадабхогаватах : яди татрабхогах крияте |
садришасамджнядиматах : ятра садришят смритир бхавати | пранидхананибандхабхясадиматаш ча : ятра пранидханам атра кале смартавям
абхясо вася смаране || ашраявишешашадибхир анупахатапрабхавад ити |
вядхилакшанена ашраявишешена шокена вякшепена анятра кайе | адишабдагрихитаиш ча кармавидядибхих |
тадришо‘пити вистарах | тадабхогаван (татсадриша) самджнядиман
анупахатапрабхаво‘пити артхах | атаданвая ити асмритивишаясамджнянанвая ити артхах | бхаваитум утпадаитум || анядриша ити атадабхогаяватсамджнядиман упахатапрабхаво ва;
smṛtiviṣayasaṁjñānvayāc cittaviṡeṣād iti | smṛtiviṣayo’nibhūto’rthaḥ | tatra
saṁjñā sānvayo hetur asyeti smṛtiviṣayasaṁjñānvayaḥ | cittaviṡeṣaḥ kiṁcid eva
cittam na sarvam ity arthaḥ | tasmāt smaraṇaṁ bhavati pratyabhijñānaṁ vā ||
evam ubhayaviṡeṣaṇe kṛte pṛcchati kῑdṛṡāc cittaviṡeṣād iti | āha | tadābhoga iti
vistaraḥ | yasmin smartavya ābhogas tadābhogaḥ | sa ca tena sadṛṡāḥ saṁbandhinaṡ ca saṁjñādayo ye te vidyante ‘syeti tadābhogasadṛṡasaṁbandhisaṁjñādimāṁṡ cittaviṡeṣaḥ | ādigrahaṇena praṇidhānanibandhābhyāsādigrahaṇam | āṡrayaviṡeṣaṡ ca ṡokaṡ ca vyākṣepaṡ cādir eṣam iti āṡrayaviṡeṣaṡokavyākṣepādῑni | tair anupahataprabhāvaṡ cittaviṡeṣaḥ sa evam anena pradarṡito
bhavati | tasmād ῑdṛṡāc cittaviṡeṣāt smṛtir bhavati |
tad idam uktaṁ bhavati | tadābhogavataḥ: yadi tatrābhogaḥ kriyate | sadṛṡasaṁjñādimataḥ: yatra sādṛṡyāt smṛtir bhavati | saṁbandhisaṁjñādimataḥ: yat-
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rāntareṇāpi sādṛṡyam dhūmādidarṡanāt smṛtir bhavati | praṇidhānanibandhābhyāsādimataṡ ca: yatra praṇidhānam atra kāle smartavyam abhyāso vāsya
smaraṇe || āṡrayaviṡeṣādibhir anupahataprabhavad iti | vyādhilakṣaṇena
āṡrayaviṡeṣeṇa ṡokena vyākṣepeṇa anyatra kāye | ādiṡabdagṛhῑtaiṡ ca
karmavidyādibhiḥ |
tādṛṡo ‘pῑti vistaraḥ | tadābhogavān (tatsadṛṡa) saṁjñādimān anupahataprabhāvo’pῑty arthaḥ | atadanvaya ity asmṛtiviṣayasaṁjñānvaya ity arthaḥ |
bhāvayitum utpādayitum || anyādṛṡa ity atadābhogayāvatsaṁjñādimān upahataprabhāvo vā.
Коментаторите на Сюан-цанг дебатират върху това. П‘у-куанг (TD 41, т.
447а22-b10) има три обяснения за смритивишаясамджнянвая, smṛtiviṣayasaṁjñānvaya; три обяснения за прилика (садриша, sadṛṡa ) (които Фа-пао
отхвърля, TD 41, т.809а11 и сл.), две от задължителните връзки (самбандхин,
saṁbandhin) и пр. (вж. Саеки, xxx. свитък 7а, 8b-9a).
114
Vyākhyā обяснява дискусията по въпроса „При липсата на душа, кое е
това, което знае?“ евам ко = виджанатити вистарах; evaṁ ko = vijñānātῑti
vistaraḥ. Достатъчно е да се замени виджанати със смарати и виджняна със
смарана.
115
Парамартха: „Не е различно от паметта, защото паметта грабва“; Сюанцанг: „Не се различава от паметта, само (грабването) идва от вършителя“.
116
Според коментаторите на Сюан-цанг, тези учители са Самкхяите,
Sāṁkhya; според Vyākhyā тази формулировка е на Граматиците; за
Stcherbatski Васубандху тук продължава своя спор с Ватсипутриите: и в
действителност Vyākhyā казва, че този аргумент клони към доказване на
съществуването на пудгала. Вж. Коша, iii. 28а за дискусията относно пратитясамутпада, pratῑtyasamutpādа и отхвърлянето на вайякараначодя, vaiyākaraṇacodya (възражение на Граматиците), „Няма действие (крия, kriyā) без
вършител (акартрика, akartṛkā)“. Бхути, bhūti не е различно от бхавитар,
bhavitar.
117
Vyākhyā: гаччхатигаманабхидханавад ити | ятха джвала гаччхати шабдо гаччхатити гаччхатишабдабхидханам | ятха джвалаях шабдася ва гаманам евам девадатто гаччхати девадаттася гаманам | анена дриштантена
виджанати девадатта ити сидхяти;
gacchatigamanābhidhānavad iti | yathā jvālā gacchati ṡabdo gacchatῑti
gacchatiṡabdābhidhānam | yathā jvālāyāḥ ṡabdasya vā gamanam evaṁ devadatto
gacchati devadattasya gamanam | anena dṛṣṭāntena vijānāti devadatta iti sidhyati.
Мнението на Сарвастивадините е, че гати ((gati, отиване)) (или гамана)
е невъзможно, iv.2b.
118
Vyākhyā: париспандам акурвад апити артхах |; parispandam akurvad apῑty
arthaḥ |
119
Vyākhyā: каранасадришйена карятмалабхат; kāraṇasādṛṡyena kāryātmalābhāt.
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„Отговорът на семето“, „да възпроизведе семе“, Сюан-цанг: ch’ou 酬 = да
направи аналогично, да отговори.
Vibhāṣā, TD 27, т. 480а14 обяснява, че човек не може да приписва действието самйога, саманвагама; saṁyoga, samanvāgama (ch’eng chiu 成就),
Rosenberg, 204; самйога (= ho 合), нито на пудгала, нито на дхармите:
първият не съществува, а вторите са празни откъм всякаква активност.
Никоя дхарма не е нито вършител, нито обектът на едно действие самйога.
Но тъй като има причина-резултат, замърсяване-пречистване, връзкаосвобождение, процес-прекратяване, така и качеството да бъдеш saṁyukta
((събран заедно, обвързан)) или аsaṁyukta ((разединен, необвързан))
съществува.
120
Съзнанието за синьо има син „аспект“.
121
Vyākhyā: каранам картрибхутам ити критва | тад ятха надася каранам
гханта ити гханто раутити учяте; kāraṇam kartṛbhūtam iti kṛtvā | tad yathā
nādasya kāraṇaṁ ghaṇṭa iti ghaṇṭo rautῑty ucyate.
122
Vyākhyā: ятха ча бхавиту рупася бхавадж джанитур джатех стхатух
стхитер анаратхантаратвам евам виджняне‘пи сяд виджнатур виджнянася виджнянад бхавад анартхантаратвам;
yathā ca bhavitū rūpasya bhāvāj janitur jāteḥ sthātuḥ sthiter anarathāntaratvam evaṁ vijñāne’pi syād vijñātur vijñānasya vijñānād bhāvād anarthāntaratvam
(Вж. мнението на Сарвастивадините за джати във Втора глава).
„Съществуващото“, Парамартха, neng-yu 能有; Сюан-цанг: yu 有 … che
者…
Парамартха: Както обикновено се казва: „физическата материя съществува, възниква, трае“. Само че съществуващото нещо (бхавитри, bhavitṛ) не
се различава от съществуването (бхава) и въпреки това човек използва две
думи. По същия начин се използват и две думи за виджняна.
123
Според Саеки. Вайшешиките, според Vyākhyā: вайшешикаматанусарад
ва; vaiṡeṣikamatānusārād vā ...
124
Защо човек последователно има гобуддхи, стрибудхи, махишабуддхи;
gobuddhi, strῑbuddhi, mahiṣabuddhi – идея за крава, жена и бик? Защо махишабуддхи, mahiṡabuddhi не следва след гобуддхи?
Японският издател разбира: „Защо по-късният ум не е успореден ((едновременен)) на предишния ум – добър, замърсен и пр. ...?“
125
Vyākhyā: никамена паряптена самаптена дхянена самахитанам ...;
nikāmena pryāptena dhyānena samāhitānām ...
126
Вж. напр. Коша, ii. 71b.
127
Vyākhyā: готравишешад ити бхаванавишешат; gotraviṡeṣād iti bhāvanāviṡeṣāt. По-долу готра ((семейство)) е обяснена като биджа, bῑja – семе.
Глосата за бхаванавишешат, bhāvanāviṡeṣāt дава превод: „поради специфичния начин, по който те ароматизират ((букв. парфюмират)) серията“.
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128

Vyākhyā: стричиттад ити вистарах | стричиттат (=стряламбанач
читтад) анантарам таткаявидушаначиттам (= тасях стриях каяся
видушанаяй яди паривраджакася аняся ва садхош читтам утпаннам
бхавати) татпатипутрадичиттам ва (= тасях патипутрадаях | адишабдена духитрадайо грихянте | тадаламбанам читтам татпатипутрадичиттам).
strῑcittad iti vistaraḥ | strῑcittāt (=stryālambanāc cittād) anantaram tatkāyavidūṣaṇācittam (= tasyāḥ striyāḥ kāyasya vidūṣaṇāyai yadi parivrājakasya
anyasya vā sādhoṡ cittam utpannam bhavati) tatpatiputrādicittaṁ vā (= tasyāḥ
patiputrādayaḥ | ādiṡabdena duhitrādayo gṛhyante | tadālambanaṁ cittam
tatpatiputrādicittam).
Сюан-цанг: „... умът на едно нечисто тяло“.
129
Вж. ii.36.
130
Vyākhyā: тат пашчад утпаннам стричиттам самартхам бхавати таткаявидушаначиттотпадане татпатипутрачиттотпадане ва | касмат |
татготратвад ити | таткаявидушаначиттам татпатипутрадиччитам ва
готрам биджам асйети тадготрам ... анятхети атадготрам;
tat paṡcād utpannaṁ strῑcittaṁ samarthaṁ bhavati tatkāyavidūṣaṇācittotpādane tatpatiputracittotpādane vā | kasmāt | tatgotravād iti | tatkāyavidūṣaṇācittaṁ tatpatiputrādicittaṁ vā gotraṁ bῑjam asyeti tadgotram … anyathety atadgotram.
131
Vyākhyā: атха пунах паряйенети вистарах | паряйена аюгапат | стричиттат таткаявидушаначиттам | татас татпатичиттам | татас
татпутрачиттам | тата ева ча таддухитричиттам | тата ева ча тадупакаранадичиттам утпаннам бхавати | татах стричиттад анантаротпаннебхияш читтебхьо яд бахутарам правахатах патутарам шактита
асаннатарам васьотпадася читтася тад ева читтам утпадяте | тадбхаванабалапатутва |
atha punaḥ paryāyeṇeti vistaraḥ | paryāyeṇa ayugapat | strῑcittāt tatkāyavidūṣaṇācittam | tatas tatpaticittam | tatas tatputracittam | tata eva ca tadduhitṛcittam | tata eva ca tadupakaraṇādicittam utpannaṁ bhavati | tataḥ strῑcittād
anantarotpannebhyaṡ cittebhyo yad bahutaraṁ pravāhataḥ paṭutaraṁ ṡaktita
āsannataraṁ vāsyotpādyasya cittasya tad eva cittam utpadyate | tadbhāvanābalapaṭutvāt (MS. – balaṁ yastvāt) tasya bahutarasya patutarasyāsannatarasya
vā bhāvanāyā balavattaratvāt |
За бхавана (hsiu 修, hsiu-his 修習) или васана, vāsanā, вж. iv.27d, 123c,
vii.28c, 30c, 32d, viii.3d.
132
Vyākhyā: еван хи ахур ити стхавирарахулах; evaṅ hy āhur iti sthavirarāhulaḥ. Вж. също Vyākhyā (Петроградско издание, 1918), стр. 6:
сарвакарам каранам екася маюрачандракасяпи |
насарваджняир джнеям сарваджняджнянабалам хи тат ||
sarvākāraṁ kāraṇaṁ ekasya mayūracanrakasyāpi |
nāsarvajñair jñeyaṁ sarvajñajñānabalaṁ hi tat ||
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Забележка, която четем в Atthasālinῑ, 142, Milinda, 87, Коша, ii.24.
Vyākhyā: Вайшешика.
135
Версията на Сюан-цанг се отклонява от оригинала по много въпроси:
„Ако те казват, че разнообразието от виджняни (съзнания) зависи (апекша,
apekṣa) от разнообразието на връзката (на душата) с манас, ние отговаряме:
Не. 1. Защото връзката на душата с нещо друго не е доказана. 2. Защото
връзката на две неща е ограничена (fen-hsien 分限) (тоест две неща могат да
бъдат свързани само в едно място). Самите те дефинират връзката така:
„притежаване, следващо след не-притежаване“: свързването на душата и
манас трябва да е ограничено. 3. Защото, ако манас се променя (i-ch’uan 移
轉), душата също трябва да се променя. 4. Или по-скоро душата ще умре с
манас. Ако те кажат, че връзката е частична, ние отговаряме: Не. Защото в
една душа няма отделни части. Да се предполага, че има връзка, ако душата
е постоянна и манас не се променя (pieh-i 别異), как може връзката да е
разнообразна? Ако те отговорят, че (тази разнообразност) зависи от разнообразието на буддхи, същото затруднение остава (както когато те обясняват,
че разнообразието зависи от манас): тогава ние ще попитаме как будхи е
разнообразен. Ако те кажат, че вследствие на зависимост между самскарите
връзката на душата и манас е разнообразна (jo tai hsing pieh wo i ho che 若待
行别我意合者), това означава, че един ум вследствие на зависимостта си от
разнообразието на самскарите, произвежда разнообразието от виджняни.
Какво тогава ще е предназначението на душата?“
136
Vyākhyā: на | анясамйогасиддхех | наитад евам | касмат | табхям атмананобхям аняся самйогасясиддхех | на хи самйого нама бхавах касчид асмакам сиддхо‘сти;
na | anyasaṁyogāsiddheh | naitad evam | kasmāt | tabhyām ātmananobhyām
anyasa saṁyogasyāsiddheḥ | na hi saṁyogo nāma bhāvaḥ kaṡcid asmākaṁ
siddho’sti.
Един будист не приема съществуването на обект, наричан самйога.
137
Това е дефиницията от Дашападартхи, Daṡapadārthῑ, H. Ui, The Vaiṡeṣika
Philosophy, 1917, стр. 271. Stcherbatski цитира Прашастапада, Praṡastapāda:
апраптайох праптих самйогах; aprāptayoḥ prāptiḥ saṁyogaḥ, и отбелязва, че
Вайшешикасутра, Vaiṡeṣikasūtra, vii. 2, 9, се различава.
138
Vyākhyā: париччхиннадешатвапрасангах | ятратма на татра манах
ятра мано на татратмети; paricchinnadeṡatvaprasaṅgaḥ | yatrātmā na tatra
manaḥ yatra mano na tatrāmeti. (Където има душа, няма манас).
139
Допълнение от Парамартха.
140
Vyākhyā: тато лкашанад апраптипурвика праптих самйога ити манахсанчарад ям ям шарирадешам манах самчарати татaс тата атма самчарати апаитити прасаджяте | тадятха ям ям притхивипрадешам пурушах самчарати татaс тата атапо‘пасарпати | татха ча сатинишкриятвам ася бадхитам бхаватити са ева пратиджнядошах.
134
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винашася ва | прасанга ити вартате | атмана ити ча || ятра ятра манах
самчарати татра татратма винашятити са ева чатра пратиджнядоша
атмано нитятванивриттех;
tato lakṣaṇād aprāptipūrvikā prāptiḥ saṁyoga iti manaḥsaṁcārād yaṁ yaṁ
ṡarῑradeṡaṁ manaḥ saṁcarati tatas tata ātmā saṁcaraty apaitῑti prasajyate |
tadyathā yaṁ yaṁ pṛthivῑpradeṡaṁ puruṣaḥ saṁcarati tatas tata ātapo’pasarpati
| tathā ca satiniṣkriyatvam asya bādhitaṁ bhavatῑti sa eva pratijñādoṣaḥ.
vināṡasya vā | prasaṅga iti vartate | ātmana iti ca || yatra yatra manaḥ saṁcarati tatra tatrātmā vinaṡyatῑti sa eva cātra pratijñādoṣa ātmano nityatvanivṛtteḥ.
141
Vyākhyā: прадешасамйога ити чет | сян матам атмана прадешена самйого манасах | атмана ва прадешена манаса саха самйогах | ясмин шарирапрадеше мано‘вастхитам бхавати тадгатенатмапрадешена мано на самюджяте | прадешантарена ту паршватах;
pradeṡasaṁyoga iti cet | syān matam ātmanā pradeṡena saṁyogo manasaḥ |
ātmanā vā pradeṡena manasā saha saṁyogaḥ | yasmin ṡarῑrapradeṡe mano
’vasthitaṁ bhavati tadgatenātmapradeṡena mano na saṁyujyate | pradeṡāntarena
tu parṡvataḥ (в ръкописа –нтапалватах; -ntapālvataḥ) самюджяте | тасмад
апраптипурвакатве‘пи самйогася апраптенаива атмапрадешена манах
самюджята ити || тан на | тасяива татпрадешатвайогат | на хи атмано
‘няпрадеша видянте | на чаиватмаива атманах прадешо юджяте;
saṁyujyate | tasmād aprāptipūrvakatve’pi saṁyogasya aprāptenaiva ātmapradeṡena manaḥ saṁyujyata iti || tan na | tasyaiva tatpradeṡatvāyogāt | na hy
ātmano’nyapradeṡā vidyante | na caivātmaiva ātmanaḥ pradeṡo yujyate.
Човек може да предположи, че манас, когато заема определена част от
тялото, не е във връзка с частта от душата, която се намира в тази част на
тялото, а по-скоро – с други части на душата. Връзката следва не-връзката:
манас, бидейки изместен, се намира във връзка с част от душата, с която не е
бил във връзка, а именно с тази, която заема частта от тялото, която манас
току-що е изоставил.
142
Vyākhyā: асту ва самйога ити вистарах | абхюпетяпи самйогам татхапи
нирвикаратвад авишиште манаси катхам самйогавишешах катхам вишиштах самйого бхавати ята евам уктам манахсамйогавишешапекшатвад ити
| буддхавишешапекшатвад ити чет са евопари чодяте катхам буддхивишеша ити катхам на нитям идришам евотпадяте читтам авишиште атманити | каранавишешад хи карявишеша ишяте шанкхапатахадишабдават |
самскаравишешапекшад атмаманахсамйогад ити чет | сян матам нитям
авишиште‘пи атмани манаси ча самскара-вишешапекшад атмаманасох
самйогад буддхивишеша ити | тад уктам бхавати самскаравишешад
бхаванавишешалакшанад атмаманах самйогавишешас тад (вишешад
буддхи) вишешах | атра брумах читтад еваств ити вистарах |
astu vā saṁyoga iti vistaraḥ | abhyupetyāpi saṁyogaṁ tathāpi nirvikāratvād
aviṡiṣṭe manasi kathaṁ saṁyogaviṡeṣaḥ kathaṁ viṡiṣṭaḥ saṁyogo bhavati yata
evam uktaṁ manaḥsaṁyogaviṡeṣāpekṣatvād iti | buddhaviṡeṣāpekṣatvād iti cet sa
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evopari codyayte kathaṁ buddhiviṡeṣa iti kathaṁ na nityam ῑdṛṡam evotpadyate
cittam aviṡiṣṭe ātmanῑti | kāraṇaviṡeṣād hi kāryaviṡeṣa iṣyate ṡaṅkhapaṭahādiṡabdavat | saṁskāraviṡeṣāpekṣād ātmamanaḥsaṁyogād iti cet | syān matam
nityam aviṡiṣṭe’pi ātmani manasi ca saṁskāraviṡeṣāpekṣād ātmamanasoḥ saṁyogād buddhiviṡeṣa iti | tad uktaṁ bhavati saṁskāraviṡeṣalakṣaṇād ātmamanaḥsaṁyogaviṡeṣas tad (viṡeṣād buddhi) viṡeṣaḥ | atra brūmaḥ cittād evāstv iti
vistaraḥ |
143
Парамартха: Ако няма „земя“, самата тя независима от качеството мирис
и пр., защо се казва, че земята има четири качества? За да се направи разграничение: за да може другите да знаят, че миризмите, вкусовете и пр. получават името „земя“ и пр., че отделно няма земя и пр. По същия начин се
казва: „сянка на дърво“.
144
За самскара, бхаванавишеша; saṁskāra, bhāvanāviṡeṣa, вж. H. Ui, стр. 162.
145
За падартхите, гуните и дравиите, padārtha, guṇa, dravya, вж. H. Ui, стр.
93 и сл. Дискусия за гунин и гуна, Коша, iii. 100a-b.
146
Сюан-цанг: Но обектът на понятието „Аз“ не е от този вид. Текстът има
на тв ахамкарах; na tv ahaṁkārah; Vyākhyā: на тв ахам ити евамакарах
пратяя ити артхах; na tv aham ity evamākāraḥ pratyaya ity arthaḥ.
147
Вж. по-горе стр. 1871.
148
Vyākhyā: ятха татхоктам ити | ятха критвашраях шадаятанам татхоктам тадвикаравикаритвад ашраяс чакшурадая ити артхах;
yathā tathoktam iti | yathā kṛtvāṡrayaḥ ṣaḍāyatanam tathoktaṁ
tadvikāravikāritvād āṡrayas cakṣurādaya ity arthaḥ (i.45а) |
Панчаскандхакам бхаван удахаратити адхикритам |
Pañcaskandhakaṁ bhavān udāharatῑty adhikṛtam.
Васубандху се позовава на своя труд Панчаскандхака, Pañcaskandhaka.
149
Според Сюан-цанг и тибетците (Stcherbatski). Парамартха: „Картар,
((kartar, вършител на действието)) е този, който създава това, което не е
съществувало; упабхоктар, upabhoktar е този, който понастоящем
придобива резултата от едно предишно действие“.
150
Stcherbatski: Логиците; Сюан-цанг и Парамартха: „Тези, които обясняват дхармалакшаните“. Но Stcherbatski посочва, че дефиницията на тези
учители е тази на Панини, Pāṇini, i.4, 54: сватантрах карта; svatantraḥ
kartā.
Виждаме в Коша, iii. 27, че Граматиците или Ваякараните, Vaiyākarana,
протестират срещу тезата за „действие без вършител“ (акартрика крия,
akartṛkā kriyā). В същия пасаж някои учители (кечид вадинах, kecid vādinaḥ)
твърдят, че пратитясамутпада, pratῑtyasamutpāda предполага основа, а
именно – един атман.
151
Vyākhyā: тася ту сватантрям настити даршаянн аха тривидхам чедам
кармети вистарах | каяся читтапаратантра вриттих читтаправартитват каякарманах | читтасяпи кайе вриттих свакаранапаратантра мано-
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дхармаманаскарадипаратантра | тасяпи евам | тася читтасвакаранася
свакаранапаратантра вриттир ити насти кася чид апи сватантрям каяся
читтася читтакаранасямяся ва | пратяяпаратантра хи сарве бхавах
чатурбхиш читтачаитта хи самапаттидваям трибхих
двабхям анйе ту джаянте ити вачанат (ii.65) |
атмано‘пи ча нирапекшася буддхивишешадютпаттав акаранатвабхюпагаман на сватантрям сидхяти | тасман наивамлакшана ити сватантрах
картети
tasya tu svātantryaṁ nāstῑti darṡayann āha trividhaṁ cedaṁ karmeti vistaraḥ |
kāyasya cittaparatantrā vṛttiḥ cittapravartitvāt kāyakarmaṇaḥ | cittasyāpi kāye
vṛttiḥ svakāraṇaparatantrā manodharmamanaskārādiparatantrā | tasyāpi evam |
tasya cittasvakāraṇasya svakāraṇaparatantrā vṛttir iti nāsti kasya cid api svātantryaṁ kāyasya cittasya cittakāraṇasyānyasya vā | pratyayaparatantrā hi sarve
bhāvāḥ
caturbhiṡ cittacaittā hi samāpattidvayaṁ tribhiḥ
dvābhyām anye tu jāyante iti vacanāt (ii.65) |
ātmano’pi ca nirapekṣasya buddhiviṡeṣādyutpattāv akāraṇatvābhyupagamān
na svātantryaṁ sidhyati | tasmān naivaṁlakṣaṇa iti svatantraḥ karteti.
152
Vyākhyā: тасякаранатвам упадаршаянн аха | ... пурвам смартавяртхе
смритир утпадяте | смритеш чхандах картукамата | чхандад витарках
четанавишешо‘бхисамскаралакшанах праджнявишешо‘бхисамскаралакшанах праджнявишешо ва йогачаранайена вайбхашиканайена тв абхинирупанавикалпалакшанах;
tasyākāraṇatvaṁ upadarṡayann āha | … pūrvaṁ smartavyārthe smṛtir utpadyate | smṛteṡ chandaḥ kartukāmatā | chandād vitarkaḥ cetanāviṡeṣo ’bhisaṁskāralakṣaṇaḥ prajñāviṡeṣo vā yogācāranayena vaibhāṣikanayena tv abhinirūpaṇāvikalpalakṣaṇaḥ (Ръкописът може би е неточен.) Тук Сюан-цанг превежда
витарка с два символа, които другаде дава ((като)) витарка-вичара. За
Вайбхашиките тук витарка означава (абхи)нирупана викалпа, (abhi)nirūpaṇā
vikalpa, една от трите викалпи, дефинирани в Коша, i.33а; един вид праджня
(праджнявишеша, prajñāviṡeṣa), която се състои от изследване или решителност. За Йогачарините, Yogācārin витарка обозначава праджнявишеша
абхисамскаралакшана: една праджня, която има характеристиката на действие или решение. За автора витарка е четана, „воля“, характеристиката на
която е „да създава“ (абхисамскар, abhisaṁskar) (Коша, i.15а) | витаркат
праятно вирям | праятнад ваюх | тато вайох карма дешантаротпаттилакшанам ити ким атратма куруте;
vitarkāt prayatno vῑryam | prayatnād vāyuḥ | tato vāyoḥ karma deṡāntarotpattilakṣaṇam iti kim atrātmā kurute.
153
Vyākhyā: виджняне пратишедхад ити яивопалабдхис тад ева виджнянам
| виджняне чатманах самартхям пратишиддхам читтад евасту самскаравишешапекшан на хи ... футсваханам ити | ятха татхоктам ити | тадвикаравикаритвад ашраяш чакшурадая ити;
vijñāne pratiṣedḥād iti yaivopalabdhis tad eva vijñānam | vijñāne cātmanaḥ
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sāmarthyaṁ pratiṣiddhaṁ cittād evāstu saṁskāraviṡeṣapekṣan na hi … phuṭsvahānām iti | yathā tathoktam iti | tadvikāravikāritvād āṡrayaṡ cakṣurādaya iti
(i.45a-b) | ятха ках касяшраях ... наива са евам ашраях; | yathhā kaḥ kasyāṡrayaḥ … naiva sa evam āṡrayaḥ (бел. 145).
154
Според формулировката: на хи бхикшавах кармани критани упачитани
бахйе притхивидхатау випачянте | апи тупаттешу скандхадхатваятанешу;
na hi bhikṣavaḥ karmāṇi kṛtāny upaciṭāni bāhye pṛthivῑdhātau vipacyante | api
tūpātteṣu skandhadhātvāyataneṣu ... (Divya, 54 и на много места). За саттвакхя, упатта; sattvākhya, upātta, вж. Коша, i.10b, 34с, 39, iv.5d.
155
H. Ui, Vaiṡeṣika Philosophy, 75, 98; Коша, iv.2b.
156
По-горе стр. 1875.
157
За Сарвастивадините причината от възмездие „дава“ своя плод, когато е
минала (ii.57, 59); като следствие, миналото съществува (v.25a-b). Васубандху е отбелязал, че Саутрантиките не приемат, че резултатът възниква
непосредствено от действието. За различните резултати от действието, вж.
iv.85.
Вж. Madhyamaka, xvii.6 и сл.; „Ако едно действие продължава до
неговото възмездие, то ще бъде вечно ...“ Доктрината, която Васубандху
представя тук, се отхвърля в xvii.12; мнението на Чандракирти, Candrakῑrti,
xvii.13: Когато едно действие възникне, в серията също възниква несвързана
с ума дхарма, морално неутрална, разрушима посредством бхавана ((медитация)), която се нарича авипранаша, avipraṇāṡa – тази, която произвежда
резултата от действието.
От друга гледна точка анкура ((aṅkura, стрък)) не може да възникне нито
от унищожената биджа ((семе)), нито от не-унищожената биджа.
Чатустава, Catustava, цитиран в Madhyamakāvatāra, 97, Bodhivaryāvatārapañjika, ix. 108.
158
За кармасамтанапаринамавишеша, karmasaṁtānapariṇāmaviṡeṣa, вж.
ii.36с.
159
Сюан-цанг: Например умът „свързан с привързаност“ в края на живота.
Независимо че има някакви следи (васана, vāsanā), проектирани от всички
видове действия, способни да произведат ново съществуване, въпреки това –
това, което се проявява (по време на смъртта), е (умът), произведен от тежко,
близко или повтаряно по навик действие, не от никакво друго действие. Има
строфа ...
160
Vyākhyā: ятхоктам ити | стхавирарахулена | яд гуру яч часананнам ити
вистарах | екасмин самтане чатвари кармани гурв асаннам абхястам
пурвакритам ча | ешам чатурнам гуру карма пурвам ити трибхяс тат
пурвам випачяте | асаннабхястапурвакританам апи асаннам пурвам ити
тат пурвам двабхям випачяте | абхястапурвакритайош чабхястам пурвам
ити екасмат пурвам випачяте | асатсу етешу пурваджанмакритам
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випачяте апарапаря-яведаниям;
yathoktam iti | sthavirarāhuleṇa | yad guru yac cāsanannam iti vistaraḥ | ekasmin saṁtane catvāri karmāṇi gurv āsannam abhyastaṁ pūrvakṛtaṁ ca | eṣāṁ
caturṇām guru karma pūrvam iti tribhyas tat pūrvaṁ vipacyate | āsannābhyastapūrvakṛtānām apy āsannaṁ pūrvam iti tat pūrvaṁ dvābhyāṁ vipacyate | abhyastapūrvakṛtayoṡ cābhyastaṁ pūrvam ity ekasmāt pūrvaṁ vipacyate | asatsu eteṣu
pūrvajanmakṛtaṁ vipacyate aparaparyāyavedanῑyam.
Една ария, ārya строфа като в бел. 166.
161
По-добре: ... способност ((капацитет)) да се произведе възмездиен резултат, способност, която причината поставя в серията ... Вж. Коша, iii.37с. Този
проблем беше посочен в iv.50, бел. 217, където се намира част от тази библиография. Андхаките, Andhaka твърдят, че випака е випакадхамма, vipākadhamma: възмездието допуска ново възмездие (Kathāvatthu, vii.10);
Раджагириките, Rājagirika и Сиддхаттхиките, Siddhatthika, удостоверено
от Суттанипата, Suttanipāta, 654: саббам идам каммато; sabbam idaṁ
kammato; Тхеравадините са накарани да кажат, че убиецът извършва убийство поради възмездие за убийство и Нирвана става невъзможна (Kathāvatthu, xvii.3). Madhyamakāvatāra, vi.41 сочи, че няма нова випака ((възмездие)) след випака. В Кармапраджняпти, Karmaprajñapti (Mdo. 62, свитък
249b) Маудгаляяна, Maudgalyāyana оборва Нигрантхите, Nigrantha, които
твърдят, че цялото усещане произлиза от предишни действия (срв. Majjhima,
ii.214): страданията от покаянията, които Нигрантхите си самоналагат, са,
казват Нигрантхите, „възмездие“: „Според вас човек изпитва възмездието
от новото възмездие“. „Приемате ли пречистването, освобождението, Нирвана?“ „Да.“ „Тогава не казвайте, че новото възмездие възниква от възмездие“.
Видяхме в iv.58, че даурманася, daurmanasya и читтакшепа, cittakṣepa не
са възмездие; но те може задължително да произлизат от обезпокоени елементи (махабхута, mahābhūta), което е възмездие.
162
Тук има няколко думи, които не съм превел. Според Сюан-цанг: ch’ieh fei
pi yü shih fa chieh teng 且非譬喩是法皆等 = „Примерът не е напълно-подобен-на-дхарма“, а според Парамартха: tz’u chung i-chi’eh so-li-i yü pi-i pu-pi
hsi t’ung 此中一切所立義舆譬義不必悉同 = „Тук значението, установено от
всички, не е задължително напълно да съвпада със значението на примера“.
Японският издател поставя тази фраза в устата на Васубандху; също и
Stcherbatski, който превежда: „Примерът може да не е аналогичен за всеки
детайл. Но дори да предположим, че е аналогичен, това доказва ли вашия
принцип? Дали новото семе се произвежда непосредствено от старото
семе?“
По-нататък, стр. 1883, Сюан-цанг, завършвайки обяснението на този
пример, казва: ku yü t’ung fa 故喩同法: „Така примерът е аналогичен
(садхарма, sadharma)“. Парамартха: tz’u pi yü li-i t’ung 此譬舆立義同: „Така
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примерът е аналогичен на установеното значение“ или „Следователно този
пример потвърждава нашата теза“.
163
Ние следваме версията на Сюан-цанг. Сравнете целия параграф от
Bodhiсaryāvatāra, 472-473:
Vyākhyā: виклиттивишешаджад ити бхумюдакасамбандхат фалася
сукшмо викаро виклиттих | тася вишешах | са еватипракриштах | тасмадж
джато викаравишешах | тасмат фалантарам утпадяте | кидришад
викаравишешад ити даршаянн аха | йо хи татра бхутапракаро‘нкурам
нирвартаяти са тася биджам ити тасянкурася биджам наньо бхутапракаро на пурвабиджавастхо бхутапракара ити артхах || бхавиня ту самджняети | оданам пачати сактум пинаштити ятха бхавиня самджняя
вяпадешах евам пурвако‘пи самтано авиклиннабиджавастхо биджам ити
акхяяте | бхавиня‘ная самджняйети | садришяд вети виклиттивишешаджена бхутавикаравишешена садришах са пурваках самтана ити критва
биджам ити акхяяте |
viklittiviṡeṣajād iti bhūmyudakasaṁbandhāt phalasya sūkṣmo vikāro vikklittiḥ |
tasya viṡeṣaḥ | sa evātiprakṛṣtaḥ | tasmāj jāto vikāraviṡeṣaḥ | tasmāt phalāntaram
utpadyate | kῑdṛṡād vikāraviṡeṣād iti darṡayann āha | yo hi tatra bhūtaprakāro
’ṅkuraṁ nirvartayati sa tasya bῑjam iti tasyāṅkurasya bῑjaṁ nānyo bhūtaprakāro
na pūrvabῑjāvastho bhūtaprakāra ity arthaḥ || bhāvinyā tu samjñayeti | odanaṁ
pacati saktuṁ pinaṣṭῑti yathā bhāvinyā samjñayā vyapadeṡaḥ evaṁ pūrvako’pi
saṁtāno aviklinnabῑjāvastho bῑjam ity ākhyāyate | bhavinyā’nayā saṁjñayeti |
sādṛṡyād veti viklittiviṡeṣajena bhūtavikāraviṡeṣeṇa sadṛṡaḥ sa pūrvakaḥ saṁtāna
iti kṛtvā bῑjam ity ākhyāyate |
164
За випакаджа, vipākaja вж. i.37, ii.10, 53b, 54c, 57a, 71b, iv.1i.
165
Vyākhyā: фале рактах кесара ити фалабхянтаре кесарах | ятра биджапуракарасе амло‘ватиштхате || на ча са тасмат пунар аня ити | на расарактах кесарас тасмад уктат кесарат пунар упаджаяте ким тархи пракрита
еварактах кесара упаджаята ити артхах || идам атродахаранам | ятха
лакшарасарактаматулангапушпафалад
phale raktaḥ kesara iti phalābhyantare kesaraḥ | yatra bῑjapūrakarase āmlo
’vatiṣṭhate || na ca sa tasmāt punar anya iti | na rasaraktaḥ kesaras tasmād uktāt
kesarāt punar upajāyate kiṁ tarhi prākṛta evāraktaḥ kesara upajāyata ity arthaḥ ||
idam atrodāharaṇam | yathā lākṣārasaraktamātulaṅgapuṣpaphalād (в Ръкописа
лакшарасарам тат ма~; lākṣārasaraṁ tat mā~)
рактакесаран на рактам кесарантарам пунар бхавати евам кармаджад
випакан на пунар випакантарам ити | аха чатра |
читтам хи етад анантабиджасахитам самтанато вартате |
тат тад биджам упаити пуштим удите свапратяйе четаси |
тат пуштам друмалабдхавритти фаладам калена сампадяте |
рангасйева хи матулангакусуме‘няс тася таткесаре || пунар аха |
карпасабидже пушпе ча матулангася ранджите |
лакшая джаяте рактам ятха карпасакесарам ||
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тасминн астам ите ранге самтанад бхавитакрамат |
кармани астам ите чаива бхаванатах фалoдаях ||
raktakesarān na raktaṁ kesarāntaraṁ punar bhavati evaṁ karmajād vipākān
na punar vipākāntaram iti | āha cātra |
cittaṁ hy etad anantabῑjasahitaṁ saṁtānato vartate |
tat tad bῑjam upaiti puṣṭim udite svapratyaye cetasi |
tat puṣtaṁ drumalabdhavṛtti phaladaṁ kālena saṁpadyate |
raṅgasyeva hi mātulaṅgakusume’nyas tasya tatkesare || punar āha |
karpāsabῑje puṣpe ca mātulaṅgasya rañjite |
lākṣayā jāyate raktaṁ yathā karpāsakesaram ||
tasminn astam ite raṅge saṁtānād bhāvitakramāt |
karmaṇy astam ite caiva bhāvanātaḥ phalodayaḥ ||
Тези строфи трябва да се сравнят с цитираните в Сарвадаршана,
Sarvadarṡana (началото на главата за Джайнизма):
ясминн ева самтана ахита кармавасана |
фалам татраива бадхнати карпасе рактата ятха ||
кусуме биджапурадер ял лакшади упасичяте |
шактир адхияте татра ка чит там ким на пашяси ||
yasminn eva saṁtana āhitā karmavāsanā |
phalaṁ tatraiva badhnāti kārpāse raktatā yathā ||
kusume bῑjapūrāder yal lakṣādy upasicyate |
ṡaktir ādhῑyate tatra kā cit tāṁ kiṁ na paṡyasi ||
Първата от тези строфи е цитирана в Bodhivaryāvatāra, ix, 73 (започваща с
тад уктам, tad uktam); срв. Анандагири, Ānandagiri, пълна форма на думата
в 2.2.27 (васанавайчитрят, vāsanāvaicitryāt) и Атмататтвавивека, Ātmatattvaviveka (Калкута, 1873) стр. 102 (лакшарасавасекад ва дхавалиманaм
апахая рактатам упадаянувартаманам карпасабиджам; lākṣārasāvasekād
vā dhavalimānam apahāya raktatām upādāyanuvartamānaṁ kārpāsabῑjam ...).
Първият ред от втората строфа е използван от Кумарила, Kumārila, Шлокаварттика, Ṡlokavārttika, стр. 267. За тези различни източници вж.
„Bouddhisme d’aprés les sources brāhmaniques“, Muséon, 1902 (цитирани
частично, стр. 63).
166
Без съмнение формиращи част от същия труд, както строфата, бел. 160.
Vyākhyā: кармети сарвам тадбхаванам кармабхаванам тасмад бхаваная
вриттилабхам тадвриттилабхам татас тадвриттилабхат фалам ити
етач чатуштаям ниямена ядриччхая | буддхад анях шравакадих сарватха
сарвакарам на праджанатити артхад уктам бхавати буддха ева тат
сарвам сарватха праджанатити;
karmeti sarvaṁ tadbhāvanaṁ karmabhāvanāṁ tasmād bhāvanāyā vṛttilābhaṁ
tadvṛttilābhaṁ tatas tadvṛttilābhāt phalam ity etac catuṣṭayam niyamena
yadṛcchayā | buddhād anyaḥ ṡrāvakādiḥ sarvathā sarvākāraṁ na prajānātῑty
arthād uktaṁ bhavati buddha eva tat sarvam sarvathā prajānātῑti.
167
Да се разбира: „гледа към Нирвана“ или „вижда в това учение“.
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Парамартха тук добавя строфа: Буда Бхагават казва на Пурна, Pūrṇa:
„Стреми се да запазиш тази Дхарма, защото този, който отглежда прозрение
и се държи в съответствие с тази Дхарма непременно ще придобие петте
качества“.
169
Vyākhyā:
а) итикаранах парисамаптяртхах | прадаршанартхо ва || ешам буддханам правачанадхарматам сувихитена хетор маргена хетумаргена
шуддхам ниравадям нишамя дриштва || андхас тиртхя ятхабхутадаршанаваикалят | кутсита дриштих кудриштих | тасяш чештитани кудриштичештититани ешам ити вивидхакудриштичештитах | сваргапагаргахетав
апратипанна митхяпратипаннаш чети артхах || тасмад евамвидханам
капилолукадинам матам даршанам апавидхя тяктва янти самсаран
нирванам ити вакядхяхарах | ке те саттвах | праджнячакшушманта
аряшраваках || атха ва там ева правачанадхарматам янти пратипадянта
ити артхах |
правачанадхармата пунар атра наиратмям буддханушасани ва || аня
ахух | правачанам сутрадидвадашангавачогатам | тася дхармата свакхятата юктюпетатван нирванаправаната ча нирванадйотанат | ятхоктам |
сарва име дхарма нирванаправанах нирванапрагбхарах нирванам евабхиваданто‘бхивадантити | анатмасамджнинаш ча нирване шантасамджнях
самтиштханте аттмоччхедашанкапагамад ити тад евам анандха ева
янти нандхах | андхас ту бхраманти ева самсарарнаве наиратмям апашянтах | тад даршаянн аха имам хитивистарах |
itikaraṇaḥ parisamāptyarthaḥ | pradarṡanārtho vā || eṣāṁ buddhānāṁ pravacanadharmatāṁ suvihitena hetor mārgeṇa hetumārgeṇa ṡuddhāṁ niravadyāṁ
niṡamya dṛṡṭvā || andhās tῑrthyā yathābhūtadarṡanavaikalyāt | kutsitā dṛṣṭiḥ kudṛṣṭiḥ | tasyāṡ ceṣṭitāni kudṛṣṭῑceṣṭititāni | vividhāni kudṛṣṭicceṣṭitāny eṣām iti
vividhakudṛṣṭiceṣṭitāḥ | svargāpagargahetāv apratipannā mithyā-pratipannāṡ cety
arthaḥ || tasmād evaṁvidhānāṁ kapilolūkādῑnāṁ mataṁ darṡanam apavidhya
tyaktvā yānti saṁsārān nirvāṇam iti vākyādhyāhāraḥ | ke te sattvāḥ | prajñācakṣuṣmanta āryaṡrāvakāḥ || atha vā tām eva pravacanadharmatāṁ yānti pratipadyanta ity arthaḥ |
pravacanadharmatā punar atra nairātmyam buddhānuṡāsaṇῑ vā || anya āhuḥ |
pravacanaṁ sūtrādidvādaṡāṅgavacogatam | tasya dharmatā svākhyātatā yuktyupetatvān nirvāṇapravaṇatā ca nirvāṇadyotanat | yathoktam | sarva ime dharma nirvāṇapravaṇāḥ nirvāṇaprāgbhārāḥ nirvāṇam evābhivadanto ’bhivadantῑti |
anātmasaṁjñinaṡ ca nirvāṇe ṡantasaṁjñāḥ saṁtiṣṭhante ātmocchedāṡaṅkāpagamād iti tad evam anandhā eva yānti nāndhāḥ | andhās tu bhramanty eva saṁsārārṇave nairātmyam apaṡyantaḥ | tad darṡayann āha imāṁ hῑtivistaraḥ |
б) иям ниратмата | нирванам ева пурам нирванапурам | тасяика вартанити нирванапураикамарго наньо марга ити артхах || татхагата евадитйо
гамбхирадхармавакашакатвад адитябхутас татхагатах | тася вачамси |
тани евамшавах | таир бхасвати алокавати татхагатадитявачомшубхасватим || ариянам сахасраир вахитети ариясахасравахита || виврита сами-
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та || имам нирванапураикавартаним татхагатадитявачомшубхасватим
вивритам апи ниратматам праджнячакшусо вишадасябхавад авидякошапаталапаряванаддханетратвад ва мандачакшус тиртхико ватсипутрийо
ва некшате |
траяш чеха маргагуна варнянте | тадятхаикаяната абхипретадешапраянат | салоката ято нихшанко гаччхати | ятануятата ча паримардитастханукантакадитват йена сукхам гаччхати | татсадхармйенеям ниратмата вартани драштавя || чатурбхиш ча каранаир марго на видяте са (- -)
тамаскатая | пракашито‘пи адитйена авахитатая | бахупурушшавахито
‘пи авритатая виврито‘пи драштур мандачакшуш-катая | тешам ихаикам
ева каранам ася маргасядаршана уктам | ято драштридосенаиваям марго
на дришяте на маргадошенети ята еша мандачакшур етам на пашятити
авагантавям |
iyaṁ nirātmatā | nirvāṇam eva puraṁ nirvāṇapuram | tasyaikā vartanῑti
nirvāṇapuraikamārgo nānyo mārga ity arthaḥ || tathāgata evādityo gambhῑradharmāvakāṡakatvād ādityabhūtas tathāgataḥ | tasya vacāṁsi | tāny evāṁṡavaḥ |
tair bhāsvatῑ ālokavatῑ tathāgatādityavacoṁṡubhāsvatῑ || āryāṇāṁ sahasrair
vāhitety āryasahasravāhitā || vivṛtā samitā || imāṁ nirvāṇapuraikavartanῑm
tathāgatādityavacomṡubhāsvatῑṁ vivṛtām api nirātmatāṁ prajñācakṣuso viṡadasyābhāvād avidyākoṡapaṭalaparyavanaddhanetratvād vā mandacakṣus tῑrthiko
vātsiputrῑyo vā nekṡate |
trayaṡ ceha mārgaguṇā varṇyante | tadyathaikāyanatā abhipretadeṡaprāyaṇāt
| sālokatā yato niḥṡaṅko gacchati | yātānuyātatā ca parimarditasthāṇukaṇtakāditvād yena sukhaṁ gacchati | tatsādharmyeṇeyam nirātmatā vartanῑ draṣṭavyā ||
caturbhiṡ ca kāraṇair mārgo na vidyate sa (- -) tamaskatayā | prakāṡito’pi ādityena avāhitatayā | bahupuruṣavāhito’pi āvṛtatayā vivṛto’pi draṣṭur mandacakṣuṣkatayā | teṡaṁ ihaikam eva kāraṇam asya mārgasyādarṡana uktam | yato
draṣṭṛdoṣeṇaivāyaṁ mārgo na dṛṡyate na mārgadoṣeṇeti yata eṣa mandacakṣur
etāṁ na paṡyatῑty avagantavyam |
в) ити дигматрам еведам ити сарвам ити ятхоктам | диг ева дигматрам | евакарартхо матрашабдах | дик праманам асйети дигматрам ити ва |
махато‘бхидхармашастрад алпам идам упадиштам | майети вакяшешах ||
кешам | сумедхасам матиматам ити артхах | тадартхйе шаштхи | кимвад
ити аха | вранадеше вишасйева свасамартхявисарпина ити | ятха вишам
свасамартхяд вранадешам прапя сарвешв ангапратянгешв абхянтарвисарпатити татва кена чит тася вранадешах критах катхам намедам висарпатити | евам сумедхасах свасамартхявисарпитвад вишастхания ити атас
тесам сумедхасам удгхатитаджнянам праджнянам идам упадиштам мая
катхам алпена грантхена махад абхидхармашастрам кашмиравайбхашиканитисиддхам артхатах пратипадйеранн ити || апаре пунар вячакшате
дигматрам еведам итидам ева найратмяпратишедхам адхикритьоктам
ити | кашмиравайбха-шиканитисиддхах прайо маяям катхито‘бхидхарма
ити (viii.40) аненаивартхасябхихитатвад ити;
iti digmātram evedam iti sarvam iti yathoktam | dig eva digmātram | evakārār-
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tho mātraṡabdaḥ | dik pramāṇam asyeti digmātram iti vā | mahato ’bhidharmaṡāstrād alpam idam upadiṣṭam | mayeti vākyaṡaṣaḥ || keṣām | sumedhasām matimatām ity arthaḥ | tādarthye ṣaṣthῑ | kiṁvad ity āha | vraṇadeṡe viṣasyeva svasāmarthyavisarpiṇa iti | yathā viṣaṁ svasāmarthyād vraṇadeṡaṁ prāpya sarveṣv
aṅgapratyaṅgeṣv abhyantarvisarpatῑti matvā kena cit tasya vraṇadeṡaḥ kṛtaḥ
kathaṁ nāmedaṁ visarpatῑti | evaṁ sumedhasaḥ svasāmarthyavisarpitvād
viṣasthānῑyā ity atas tesāṁ sumedhasām udghaṭitajñānāṁ prājñānām idam
upadiṣṭaṁ mayā katham alpena granthena mahad abhidharmaṡāstram kāṡmῑravaibhāṣikanῑtisiddhaṁ arthataḥ pratipadyerann iti || apare punar vyācakṣate
digmātram evedam itῑdam eva nairātmyapratiṣedham adhikṛtyoktam iti |
kāṡmῑravaibhāṣikanῑtisiddhaḥ prāyo mayāyaṁ kathito’bhidharma ity (viii.40)
anenaivārthasyābhihitatvād iti.
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Предварителни бележки
=======================

I. Според Тибетския текст, това е „Девета Глава (Кошастханам,
Koṡasthānam), озаглавена „Изложение на Отхвърлянето на Пудгала“ (gaṅ zag
dgag pa bstan pa zhes bya ba mdzod kyi gnas dgu pa; Mdo 64, Cordier, стр. 394).
Но колофонът към Осма Глава казва, че Абхидхармакошабхашям
свършва с тази глава: chos mṅon pa’i mdzog kyi bṡad pa las sñoms par ’jug pa
bstan pa zhes bya ba mdzog kyi gnas brgyad pa’o | chos mnon pa’i mdzog ’di
rdzogs so = Абхидхармакошабхашйе Самапаттинирдешо нама аштамам
кошастханам | cамапто‘ям Абхидхармакошах; Abhidharmakoṡabhāṣye Samāpattinirdeṡo nāma aṣṭamaṁ koṡasthānam | samāptо’yam Abhidharmakoṡaḥ.
Според колофона във Вякхя настоящата Глава е „Определянето на
Пудгала, едно Приложение към Осма глава“ (аштамакошастханасамбаддха ева пудгалавинишчаях, aṣṭamakoṡasthānasaṁbaddha eva pudgalaviniṡcayaḥ). А според Бхашям, този раздел е озаглавен „Трактат върху Отхвърлянето на Пудгала“, Пудгалапратишедха-пракарана, Pudgalapratiṣedhaprakaraṇa (iv.73,) или „Отхвърляне на доктрината за душата“,
Атмавадапратишедха, Ātmavādapratiṣedha (v.27).
За накои коментатори последната от заключителните строфи на
„Девета Глава“ се отнася до цялата Кошабхашям; за други – които изглежда
са по-мъдри – само до Отхвърлянето на Пудгала.
Очевидно Абхидхармакошабхашям, едно разбираемо изложение на
ученията от Абхидхарма съгласно принципите на Вайбхашиките, завършва с
Карика viii.40. Строфите, които са на стр. 1791, са заключение на творбата.
Така наречената „Девета Глава“ не съдържа никакви Карики. Тук
Васубандху учи на много доктрини, които са общи за Вайбхашиките и
Саутрантиките, но като цяло приема позицията на Саутрантиките.
Самгхабхадра не се занимава с Девета Глава.
Ще кажем, че строфите на стр. 1791 са заключението на Абхидхармакошабхашям. Сюан-цанг, Hsüan-tsang (TD 29, т. 152b17-22) ги поставя в края
на своята Глава VIII; Парамартха, напротив, ги прави предисловие към
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Глава IX (TD 29, т. 304а15-20). По този начин е очевидно, че „Трактатът за
отхвърлянето на пудгала“ изисква настойчиво – ако може да се изразим така
– тези строфи (вж. по-долу бел.1).
II. Васубандху отхвърля доктрините на Пудгалавадините, Pudgalavādin – последователи на пудгала – и ги нарича Ватсипутрии. Вякхя обяснява: ватсипутрия ариясамматиях, vātsῑputrῑyā āryasāṁmatῑyāḥ (вж. бел.8).
Източниците (Васумитра, Бхавя и Винитадева; Vasumitra, Bhavya, Vinitadeva) не са съгласни с изброяването на сектите или школите, които допускат
пудгала. Може да се намери малко информация в Nirvāṇa, 1926, стр. 34 и в
една версия на трактат от Васумитра, който се надявам да публикувам в
Collection de Matériaux pour l’étude du Bouddhisme от J. Przyluski.
Задава се въпросът: Пудгалавадините будисти ли са? Яшомитра,
Yaṡomitra е много ясен по този въпрос: на хи Ватсипутриянам муктир нешяте бауддхатват; na hi Vātsῑputrῑyāṇāṁ muktir neṣyate bauddhatvāt: „човек не
претендира, че те не могат да постигнат освобождение понеже са будисти“
(вж. бел. 8). Обаче на стр. 1789 (Hsüan-tsang, TD 29, т. 156с25) се дава
противното мнение, както и във финалните строфи, където Пудгалавадините
са включени сред Тиртхиките ((Tῑrthika, не-будист)).
Lcan-skya hu-thug-hu изразява широкоразпространеното мнение, като
казва, че петте школи на Махасамитяите, Mahāsaṁmitῑya, допускащи че
„Азът“ е „личност“, не могат да се считат за будисти (Wassilief, стр. 270).
Шантидева, Ṡāntideva (Бодхичаряватара, Bodhivaryāvatāra, ix.60) казва: „Последователите на пудгала, вътрешноубедени не-вярващи (анташчаратиртхика, antaṡcaratῑrthika) приемат една душа (атман), наречена пудгала и
казват, че тази душа нито е идентична със скандхите, нито се различава от
тях; иначе човек може да види, че те влизат във философията на небудистите“. Те наричат себе си будисти, саугатамманя, saugatammanya.
Чандракирти, Candrakῑrti (Мадхямакаватара, Madhyamakāvatāra,
vi.86) казва: „Не-будистите (тиртхики) говорят за пудгала и пр. Виждайки,
че пудгала и другите предполагаеми принципи нямат никаква активност,
Буда заявява, че активен е единствено умът. Да се казва „не-будисти“ е общ
начин на изразяване; защото има будисти („някои сектанти от тази Дхарма“),
които приемат пудгала. От определена гледна точка (rnam pa gcig tu na =
екапракарена, ekaprakāreṇa = от същия вид, по същия начин) те не са будисти, защото както не-будистите, те не разбират правилно смисъла на Учението. Следователно това обозначение („не-будисти“) се разпростира върху
всички. В Ратнавали, Ratnāvalῑ е казано: „Светът заедно със Самкхяите,
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Вайшешиките и Нигрантхите вярва в пудгала, в скандхите и в други принципи. Ще ги попитаме, дали те учат на средствата ((които се използват)) за
преминаване отвъд съществуването и не-съществуването (или по-скоро, дали
преминават отвъд утвърждаването и отричането на съществуването) ...
Следователно човек трябва да счита онези, които вярват в скандхите и пр. за
хора извън (бахя, bāhya) ((Учението))“. (Виждаме, че „последователите на
скандхите“ или скандхавадините, skandhavādin, тоест ортодоксалните будисти от Хинаяна, Hῑnayāna, както и последователите на пудгала са изключени от Добрия Закон.)
III. Класическата етимология на пудгала е представена в Тибетския
текст като gaṅ zag, а в Китайския (Махавютпатти, Mahāvyutpatti, 207.7) –
като ts’eng-chien 增實 en: пуряти галати ча; pūryati galati ca (Сарвадаршана,
Sarvadarṡana и преводът на Cарад Чандра Дас, Sarad Canrda Das и S. Lévi на
Сутраламкара, Sūtrālaṁkāra, стр. 259, е: „вследствие на което недостатъците
нарастват, а заслугите намаляват и обратно“).
Будхагхоcа, Buddhaghosa в неговата Висуддхимагга, Visuddhimagga,
310 казва: пун ти вуччати нирайо тасмин галантити пуггала; pun ti vuccati
nirayo tasmin galantῑti puggalā.
Абхисамаяламкаралока, Abhisamayālaṁkārāloka, коментирайки Аштасахасрика, Aṣṭasāhasrikā, 19.2, предлага етимологията: пунар пунар гатишу
лияте, punar punar gatiṣu lῑyate, което е отразено в превода на Сюан-цанг
като: „което в много случаи взема гати“.
Аштасахасрика казва: саттвадриштя дживадриштя пудгаладриштя
бхавадриштя вибхавадриштя уччхедадриштиях шяшватадриштях свакаядриштя етасам евамадянам дриштинам праханая дхармам дешаишятити
тенартхена бодхисаттво махасаттва ити учяте;
sattvadṛṣṭyā jῑvadṛṣṭyā pudgaladṛṣṭyā bhavadṛṣṭyā vibhavadṛṣṭyā ucchedadṛṣṭyāḥ ṡāṡvatadṛṣṭyāḥ svakāyadṛṣṭyā etāsām evamādyānāṁ dṛṣṭῑnāṁ prahāṇāya dharmaṁ deṡayiṣyatῑti tenārthena bodhisattvo mahāsattva ity ucyate.
Абхисамаяламкаралока казва: татрахамкарадханартхена атма | ахито ‘хамкара етасминн ити критва | сиданатмакатват саттвах | дживитендриявашена никаясабхаге парисамапте вартата ити дживах | пунах
пунар гатишу лиита ити пудгалах | авирбхаватити бхавах | тиробхаватити
вибхавах | настиданим абхут пурвам ити уччхедах (прасаджяте) асти яч
(ча) свабхавена на тан настити шашватах | атматмиякарена панчаскандхадаршанам | евамадянам дриштинам ...;

1929

tatrāhaṁkārādhānārthena ātmā | āhito’haṁkāra etasminn iti kṛtvā | sῑdanātmakatvāt sattvaḥ | jῑvitendriyavaṡena nikāyasabhāge parisamāpte vartata iti
jῑvaḥ | punaḥ punar gatiṣu lῑyta iti pudgalaḥ | āvirbhavatῑti bhavaḥ | tirobhavatῑti
vibhаvaḥ | nāstῑdānῑm abhūt pūrvam ity ucchedaḥ (prasajyate) asti yac (ca) svabhāvena na tan nāstῑti ṡāṡvataḥ | ātmātmῑyākāreṇa pañcaskandhadarṡanam |
evamādyānāṁ dṛṣṭῑnām …
Ние ще отбележим, че етимологията на саттва е тази, която срещаме
в Коша, v.7, бел. 27 (прочит на S. Lévi). Буддхагхоша взема саттва от сакта
((sakta, прилепвам се)) и пр.
За други синоними на пудгала вж. по-горе стр. 1840 (Hsüan-tsang, TD
29, т. 154а28).
IV. Сред източниците, които трябва да се сравнят с настоящия Трактат
за oтхвърлянето на Пудгала, ще посочим: 1. Катхаваттху, Kathāvatthu, i.1
(превод на S.Z. Aung и мисис Rhys Davids, Points of Controversy); 2. Виджнянакая, Vijñānakāya TD 26, номер 1539, Глава II (преведена и анализирана в
Etudes Asiatiques, 1925, i. стр. 358-376); 3. Саммитияшастра, Sāṁmitῑyaṡāstra, TD 32, номер 1649, анализ на която ще бъде публикуван в Collection
de Matériaux pour l’étude du Bouddhisme, от Przyluski). Васубандху цитира
част от последните два трактата: някои насоки по този въпрос са дадени в
бележките на нашия превод.
От друга страна Сутраламкара от Асанга, Asaṅga (издадена и
преведена от S. Lévi, 1907-1911), xvii.92-103, до определена степен зависи от
Трактата на Васубандху. Ще споменем например дискусията за връзката на
огъня с подпалките, използването на същите текстове от Писанието и
демонстрирането на не-активността на пудгала.
Не по-малко очевидна е зависимостта на Шантидева и на неговия
коментатор (например, Bodhicaryāvatāra, ix.73) от Васубандху.
Наблюденията на Васубандху за неспособността на един атман да се
превъплъщава и за връзката на огъня с подпалките, се срещат в Мадхямакасутрите, Madhyamakasūtra, x.14 и xvi.2.
Може да се каже, че цялото отхвърляне на пудгала в Мадхямакаватара на Чандракирти, е вдъхновено от Васубандху, напр. vi.146: „Някои
твърдят за реално съществуване на пудгала, за когото не може да се каже, че
е идентичен със скандхите или различен от тях, постоянен или непостоянен;
той се знае от шестте виджняни и е обектът на идеята за Аз“.
В този малък Трактат, Васубандху отхвърля не само последователите
на пудгала – будисти, макар и еретици – но и някои не-будисти, Грамати-
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ците, Самкхяите и Вайшешиките. Той цитира Варшаганя, Vārṣagaṇya (v.27,
прев. стр. 818). Той дава някои подробности, отнасящи се до позициите на
тези не-будисти, които могат да се сравнят с традициите, съхранени от
Парамартха и К‘уей-чи, K’uei-chi (Takakusu, T’uong-pao, 1904 и JRAS, 1905).
V. Един аргумент на Пудгалавадините, неспоменат от Васубандху, е
посочен във Вякхя за i.42 (стр. 85 от Петроградското издание). Сутрата
казва: чакшуша рупани дриштва на нимиттаграхи ...; cakṣuṣā rūpāṇi dṛṣṭvā
na nimittagrāhῑ ... „След като е видял видимото с очи, той не поражда никаква
привързаност ...“ Тъй като окото вижда, така и пудгала вижда посредством
окото (ясмач чакшух пашяти тасмат пудгалаш чакшуша пашяти; yasmāc
cakṣuḥ paṡyati tasmāt pudgalaṡ cakṣuṣā paṡyati; вж. по-долу бел. 38).
Вякхя за iii.43а приема двете хипотези, с които Васубандху приписва
смърт (чюти, cyuti) на ума (читта) или на пудгала.
Буддхагхоша в своята Маноратхапурани, Manorathapūraṇῑ, i.95, обяснява с термини и по начин, който Васубандху би одобрил, защо Бхагават говори за пудгала, въпреки че пудгала не съществува.
***
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Списък на заглавията
на Сутри и други трудове,
споменати в книгата
========================

1. Abhidhānappadῑpikā
2. Abhidharmahṛdaya
3. Abhidharmasamuccaya
4. Abhidharmāvatāra ṡāstra
5. Abhisamayālaṁkārāloka
6. Ādikarmapradῑpa
7. Akutobhaya
8. Amarakoṡa
9. Amarasiṁha
10. Aṅgārakarṣūpama
11. Aṅguttara
12. Arthapradῑpa
13. Aṣṭāṅgahṛdaya
14. Aṣṭasāhasrikā
15. Atthakathā
16. Atthasālinῑ
17. Avadānakalpalatā
18. Avadānaṡataka
19. Bālapaṇḍitasutta
20. Bahudhātuka
21. Bhāgavata Purāṇa
22. Bhāmatῑ
23. Bhārahārasūtra
24. Bhikṣuṇῑkarmavācanā
25. Bodhicaryāvatāra
26. Bodhicaryāvatārapañjika
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Bodhisattvabhūmi
Brahmajālasūtra
Brahmasūtra
Cakkavattisῑhanāda
Cakkavattisῑhanādasutta
Cariyapitaka
Caturdharmakasūtra
Cittaviṡuddhiprakaraṇa
Cullavagga
Cundasutta
Dāraṇῑṡvaraparipṛcchā
Daṡāṡaikṣadharmasamanvāgamasūtra
Daṡabhūmaka
Daṡottara
Dhammapada
Dhammasaṅgaṇi
Dharmasaṁgraha
Dharmaṡarῑra
Dharmaskandha
Dharmatatābhijñatvāt
Dhātukathāpakaraṇa
Dhātupāṭha
Dhātuvibhaṅgasutta
Dῑgha
Dῑrgha
Divya
Divyacakṣuravabhāsa
Divyāvadāna
Dῑgha
Dῑrgha
Dṛṣṭasatyasūtra
Dukapaṭṭhāna
Dulva
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60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

Ekottara
Ekottarāgama
Ekottarikā
Garbhāvakrāntisūtra
Gatisūtra
Gauḍapāda
Gautamῑsūtra
Harṣacarita
Hastipadopamasūtra
Hitopadeṡa
Īkṣaṇikaṡāstra
Iñjitasūtra
Jaiminῑya Brāhmaṇa
Jātaka
Jātakamāla
Jinālaṁkāra
Jῑvanmuktiviveka
Jῑvitopakaraṇa
Jñānaprasthāna
Kalāsutta
Kandalῑ
Kāraṇaprajñaptiṡastra
Karmavibhaṅga
Karmavipākavibhaṅgasūtra
Kathāvatthu
Kṣitogarbhasūtra
Kṣudrakāgama
Lokaprajñāpti
Madhyama
Madhyamāgama
Madhyamaka
Madhyamakāvatāra
Madhyamakavṛtti
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93. Mahākarmavibhāgasūtra
94. Mahānāmasūtra
95. Mahānidānaparyāyasūtra
96. Mahāvastu
97. Mahānidānadharmaparyāya
98. Mahānidānaparyāyasūtra
99. Mahāsudassanasutta
100. Mahāṡunyatārthasūtra
101. Mahāṡūnyatāsūtra
102. Mahāvaṁsa
103. Mahāvastu
104. Mahāvyutpatti
105. Mahāyānasaṁgraha
106. Maitreyasamiti
107. Majjhima
108. Manorathapūraṇῑ
109. Manu
110. Mūlaṡāstra
111. Naiṣkarmyasiddhi
112. Nānārthavarga
113. Nandikasūtra
114. Nārāyaṇa
115. Netrῑpadaṡāstra
116. Nirukta
117. Nyāyabindu
118. Nyāyabinduṭῑkāṭippaṇῑ
119. Nyāyānusāra
120. Nyāyavārttikatātpārya
121. Nyāyavārttikatātpāryaṭῑkā
122. Pañcapādikā
123. Pañcavastukavibhāṣā
124. Pārājika
125. Paramārthaṡūnyatāsūtra
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126. Paṭisambhidāmagga
127. Pitāputrasamagāma
128. Prajñāpāramitā
129. Prajñāptipada
130. Prakaraṇa
131. Prakaraṇagrantha
132. Prakaraṇaṡāṇа
133. Praṡastapāda
134. Pratῑtyasamutpādasūtra
135. Puggallapaññatti
136. Pūrvakathā
137. Ratnakūṭa
138. Ratharāṡisūtra
139. Rūpasaṁgrahasūtra
140. Ṣaḍḍarṡanasaṁgraha
141.Saḍdarṡanasamuccaya
142. Saddharmasmṛti upasthāna sutra
143. Samādhirāja
144. Samantapāsādikā
145. Samayabheda
146. Saṁcetanῑyasūtra
147. Saṁghabhedavastu
148. Saṁgῑtiparyāya
149. Sāṁmitῑyanikāyaṡāstra
150. Sammohavinodanῑ
151. Saṁyukta
152. Saṁyuktāgama
153. Saṁyutta
154. Saptabhavasūtra
155. Saptasūryasūtra
156. Saptasūryavyakaraṇa
157. Sārasaṁgaha
158. Ṡāriputrābhisharma
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159. Ṡatapatha
160. Ṣaṭpādābhidharmamātrapāṭhinas
161. Ṣaṭprāṇakopamasūtra
162. Sharmaskandha
163. Siddhāntakaumudῑ
164. Ṡikṣāsamuccaya
165. Ṡῑlasaṁnipātasūtra
166. Ṡῑlaskandhasūtra
167. Ṡῑlaskandhikā
168. Skandhapañcaka
169. Ṡlokavārttika
170. Suhṛllekha
171. Sukhāvatῑvyūha
172. Sumaṅgalavilāsinῑ
173. Suṡruta
174. Sūtrākṛtāṅga
175. Sūtrālaṁkāra
176. Suttavibhaṅga
177. Tātparya
178. Tattvārthādhigamasūtra
179. Theragāthā
180. Therῑgāthā
181. Udānavarga
182. Upālisūtra
183. Uposathasutta
184. Uragavagga
185. Vaiḍūkabhāṣya
186. Vaiṡeṣikasūtra
187. Vajracchedikа
188. Vajracchedikāṭῑkā
189. Vanaparvan
190. Varṇanārhavarṇana
191. Vatsagotrāsūtra
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192. Vedanānubhava
193. Vedāntasūtra
194. Vibhāṣā
195. Vimānavatthu
196. Viṁṡaka
197. Viṁṡika
198. Vinatasaṁyuktakavastu
199. Vinaya
200. Vinayamātṛkāsūtra
201. Vinayapiṭaka
202. Vinῑtadeva
203. Visuddhimagga
204. Vitakkasaṁthānasutta
205. Vivecana
206. Vṛtti
207. Vyākhyā
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Послеслов
На това място в превода на английски език има Индекс на
думите и изразите на санскрит, срещани навсякъде из текста. Но
тъй като ще бъде много по-удобно за ползване, реших да извадя
Индекса в отделна книжка във вид на Глоса, в която, следвайки
Индекса, термините са подредени по азбучен ред, тоест първо е
думата с латинска транслитерация, а след това е дадено
значението на български език.
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