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БЕЛЕЖКА ОТ РЕДАКЦИЯТА

Тази книга е компилация на кратките Дхарма учения, преподавани в Менорка от Кябдже Кензур Тамдинг
Гяцо Римпоче.
Те продължават без прекъсване един ден седмично,
обикновено в събота, от 1989 до 2001 г., следвайки малко
по-различна цел, отколкото в тази книга. Тук беседите са
групирани в три секции, макар че принципно не се подреждат по този начин:
• Учения за въведение в будизма.
• Учения на Лам Рим.
• Учения върху различни теми.
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1. Въведение в Дхармата на Буда

Първото учение, дадено от Буда Шакямуни, представлява обяснение на методите за отстраняване на истинското неудовлетворение или страданието.
Много трудно е да бъдат разделени тибетската култура и религията на будизма, широко разпространена и
с голямо влияние в Тибет. Главната цел на тази религия
е да успокои тревожността и страданието, които са характеристиките на човешката незадоволеност. За да постигне това, Буда използва състраданието, обичта и ненасилието, считани за основни умствени фактори.
До 1959 г. тези учения са поддържани в тибетските
манастири, които тогава са били толкова многобройни,
колкото са понастоящем училищата в Европа. Тибет,
който има територия колкото Западна Европа, е подложен на инвазията на Китай, без да може да се отбранява
и Н.С. Далай Лама съветва населението да не реагира с
насилие на нашествието, а да преговаря с мир. Оттогава
един милион и двеста хиляди тибетци са убити, шест
хиляди и двеста манастира, както и множество други
културни паметници, са разрушени. По същото време
шестдесет хиляди души слизат от планините, за да се
преселят в Индия и оттогава досега пацифизмът, който е
корена на будистките учения, се запазва непокътнат,
поддържан от Н.С. XIV Далай Лама.
Желанието на всички нас – от най-малкото същество до най-влиятелния човек, е да избягваме страданието
и всички ние го желаем еднакво. Като пример за това
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бихме могли да вземем Западна Европа, където се наблюдава бум на материалното развитие. Ако споменатото
развитие може да елиминира страданието, резултатът
би бил очевиден, но реалността показва точно обратното
– големият материален напредък води до голямо неудовлетворение и голямо умствено страдание. От двата
вида страдание – физическо и умствено – умственото е
по-тежко.
Ако желаем да премахнем страданието, ще ни бъде
необходим метод. Ако искаме да донесем спокойствие
на света, на първо място е нужно да постигнем личен
вътрешен мир. Когато някой страда психически, материалните удобства не го лекуват; в Западна Европа материалният комфорт е достигнал своя максимален израз,
но именно в тези страни преобладават психическите
страдания, депресиите и самоубийствата, за разлика от
слаборазвитите страни. Няма съмнение, че САЩ имат
най-висок обем на материално богатство, но също така е
сигурно, че притежават и най-високия показател за умствено неудовлетворение.
Ако външният материален напредък ни интересува
повече от вътрешния мир, винаги ще срещаме големи
страдания. Учените също доказаха, че включването ни
само във външното развитие не е правилния път за постигане на вътрешен мир. Затова много от тях признават
и подкрепят валидността на ученията на Буда Шакямуни.
Дори на един материалистичен и нерелигиозен човек не се харесват егоистичните действия на заобикалящите го или собствения му лош характер или омраза.
Егоистите не се интересуват от щастието или чувствата
на другите и са в състояние да извършат всичко, за да
реализират собствения си интерес. Нагласата, че стоят
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над другите, предизвиква у тях неприязън и омраза към
другите същества.
Ако искаме да намерим мир с другите, първо трябва да открием смущаващия фактор за липсата на така
наречения мир в собствения си ум.
Ако с нашето поведение създаваме положителни
причини, ще получим добри резултати или ефекти.
Следователно, за да намерим своето щастие, първо
трябва да открием неговите произход и причина. Добрата причина води до добър резултат и, обратно, от една
неположителна причина ще получим негативен резултат. Будизмът вярва във връзката между причина и
следствие. Това е въпрос, който не се отнася единствено
за тази религия, а е общоприет в целия свят.
В будизма се говори за състоянието на просветление като за ситуация, в която някой се намира отвъд
страданието. Това състояние не се подарява, нито пада
от небето. Религиозната или духовна практика не се състои в изолиране от света. Има много различни нива на
практика, носещи хармония за различни типове хора и
техните възможности.
Коренът на будистката практика е състраданието
или развиването на любящо сърце. Ако има лукавство,
то е отворена врата за създаване на негативизъм и противопоставяне с другите. Практикуването на будизма е
прилагането на неговите принципи във всеки момент от
ежедневието, като първо се създава алтруистична мотивация. В края на деня е добре да направим анализ и
оценка на своите действия, радвайки се, когато осъзнаем,
че действията, които сме предприели, са положителни,
а ако са отрицателни – да помислим как чрез разкаяние
можем да ги поправим, което ще ни помогне впоследствие да ги променим.
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Алтруизмът като търсене на полза за другите е основен фактор в будистката практика и е също така добър
за нас, ако се приложи в действие, защото хората, които
мислят за изгодата на другите, ще постигнат щастие не
само в този живот, но и в бъдещите. Въпреки това егоизмът създава много врагове. Ако искаме да постигнем
вътрешно щастие, първата стъпка е да бъдем позитивни.
Ако сме имали негативни нагласи, добре е, че сме идентифицирали своите слабости и неблагоприятните обстоятелства.
Будистките учения се основават на логиката, на
правилните разсъждения, не на догматизма. Съгласно
съветите на Буда ученията не се следват само чрез вяра,
но също и защото след като ги анализираме, ние сме
убедени в тяхната достоверност.
В будистката практика ни се дават много инструменти и средства за подготовка. Със сигурност всички
ние имаме желанието да станем по-добри, но се нуждаем от проучването и прилагането на методи и техники за
вътрешно усъвършенстване. Сега в най-големите западни университети започва да се отдава значение на
методите, предложени от будистката философия.
Ако целта ни е да постигнем по-голямо вътрешно
щастие, трябва да изучим методите за трансформация
на ума. Но всяко ниво на реализация има свой метод и
подходящи техники за развиването му. От моя собствен
опит констатирам и оценявам факта, че много западняци изучават и практикуват будизма с по-голям ентусиазъм и усилия от много тибетци, които принципно имат
повече вяра в будизма, отколкото нагласа за учене.
За постигането на вътрешния мир първо трябва да
се идентифицират грешките на ума и след това да се ус-
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мирят. Постигайки вътрешния мир, физическите дразнения са по-маловажни.
Без значение е дали вярваме или не в прераждането. За някои хора това е изпитан и изживян факт, а тези,
които имат противоречия с вярата в подобни явления,
не притежават валиден и логично мотивиран отговор за
доказване на своето убеждение.
Всички ние имаме тяло и ум. Нашето тяло произлиза от нашите настоящи родители, но нашият ум има
приемственост, така че настоящият ум идва от предишния ум. В момента на смъртта умът (намиращ се на едно
по-фино ниво) не изчезва, а се преражда в други същества.
Буда Шакямуни ни препоръчва духовна практика,
основаваща се на строги принципи, но в зависимост от
индивидуалната степен на разбиране и умствените способности на всеки. Той разграничава три нива на поведение:
1. Нивото на тези, които полагат грижи за себе си,
но без да вредят на други същества.
2. Нивото на тези, които полагат грижи за собственото си благополучие и за благополучието на другите.
3. Нивото на тези, които полагат грижи за една повисша практика, за едно ниво на по-висши учения, в съответствие с по-напреднали лични способности от тези
на предишните нива.
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