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Предговор 
към българското издание 
 
Тази книга е първи превод на български на безсмър-

тната Móламадхямака-кāрикā на Нāгāрджуна (Филосо-
фия на Средния път). 

Като основа е избран английският превод на Дейвид 
Калупахана1, всепризнат експерт в областта на Будизма. 
Автор е на изследванията: Buddhist Philosophy and Cul-
ture, The Principles of Buddhist Psychology, The Path of 
Righteousness, Buddhist Philosophy: A Historical Analysis. 
Калупахана е написал девет книги, повече от тридесет 
статии в специализирани списания и тридесет и пет ста-
тии в Encyclopedia of Buddhism. 

Други два значителни съвременни английски прево-
ди на Móламадхямака-кāрикā са на Кенет Инада от 
19702 и на Джей Гарфилд от 19953. Калупахана се позо-
вава на Инада, както и на класическия превод на Вале 
Пусен4. 

Защо Калупахана? Реалната алтернатива е само Гар-
филд. Неговият превод е по-нов, поетичен и опростен. 

                                                   
1 David Kalupahana, The Philosophy of the Middle Way (Albany: 

State University of New York Press, 1986). 
2 Kenneth Inada, A Translation of his Mulamadhyamakakàrikà 

(Tokyo: Hokuseido Press, 1970). 
3 Jay L. Garfield, The Fundamental Wisdom of the Middle Way. 

Nàgàrjuna’s Mulamadhyamakakàrikà (New York–Oxford: Oxford 
University Press, 1995). 

4  Màdhyamikavrtti(Madhyamakakàrikàs), ed. L. de la Valee 
Poussin (Bibliotheca Buddhica 4, St. Petersburg: The Imperial Acad-
emy of Sciences, 1903–1913). 
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Ние включваме пасажи и от превода на Гарфилд за по-
релефно представяне на положенията на Нāгāрджуна. 
Нāгāрджуна в превода на Калупахана е близо до духа на 
ранните сутри, в които Буда отхвърля твърденията за би-
тие–небитие и техните импликации. 

Както и Калупахана, ние предпочетохме да предадем 
по-точно смисъла, отколкото мерената реч на санскрит. 
Съзнаваме, че трансферът на смисъл от друга култура е 
неизбежно и промяна на смисъла. Българският превод е 
редактиран съгласно най-точния трансфер на смислите и 
значенията на будистките понятия според контекста. 
Текстът е сравнен със санскритския оригинал. 

Преводът е придружен с пълно представяне на ори-
гиналния санскритски текст строфа по строфа и с комен-
тарите на Дейвид Калупахана. 

Нāгāрджуна 
Нāгāрджуна e най-великият философ на Будизма и 

един от двамата най-велики индийски философи. По 
своята величина е сравняван с Шаíкара – автора на про-
чутата Брахма-сóтра-бхàшÿ (Коментари към Брахма-
сутра)5. Ако трябва да посочим аналогични фигури от 
Западната философия, двамата индийски мислители са 
сравними с Кант и Хегел. Така, както Кант създава кри-
тическата философия и с това слага край на догматична-
та европейска метафизика, Нāгāрджуна създава уникална 
релативистична философия, която слага край на догма-
тичната индийска метафизика, пуснала корени и в бу-
дистката мисъл. Така, както философията след Кант е 
диалектична по дух в сравнение с докантовата метафи-

                                                   
5 Бълг. издание: Брахма-сóтра на Бàдарàяîа с коментарите 

(бхàшÿ) на Шаíкара Àчàря (Плевен: Евразия–Абагар 1992). 
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зика, в Индия и Китай след Нагарджуна спекулативната 
мисъл е дълбоко повлияна от неговата критика. 

Всичко, което се знае за живота на Нāгāрджуна е не-
сигурно. Роден бил в богато семейство брахмани в Юж-
на Индия към началото на второто столетие след Христа. 
Според друга версия е роден във Вайдарбха, днешен Бе-
рар в Централна Индия, но живее предимно в Южна Ин-
дия. В царството Àндхра бил почитан от един от пос-
ледните царе от династията Шàтавàхана. Разказва се, че 
бил настоятел в Наланда, голям будистки манастир бли-
зо до Бодхгая, Индия. За живота му, както обикновено в 
Индия, не са запазени факти, а се разказват легенди. 

Съгласно легендата Нāгāрджуна бил подложен на 
изпитания от зли демони, подобно на Гаутама Буда. Те 
предизвиквали земетресение, наводнение, ураган, буря, 
каменопад. А след като останал невъзмутим, жени-
демони му служели по време на дълбоките медитации в 
продължение на дванадесет години. 

Нāгāрджуна станал учител и философ, участвал в 
много дебати и имал много ученици. Построил много 
пагоди и храмове. Написал много трактати. 

Според легендата бил учил митичните същества на-
ги, изобразявани антропоморфно с глави на змии, които 
населяват водите. Затова го изобразяват с кобра над гла-
вата. Самото име Нāгāрджуна е съставено от „нāгā“ и 
„арджуна“ – бял, светъл6. Нагите го поканили да остане 
при тях, но той отказал. От тях мъдрецът получил според 
легендата дванадесетте тома на Праджняпарамита, ко-
ито се пазят в храма на Нāгāрджуна в Катманду. 

В края на живота си Нāгāрджуна медитирал в гората 
Шри Праварта в южна Индия. Според легендата хинду-
исти, негови опоненти в дебатите, го помолили да умре, 

                                                   
6 Бел. М. Братоева 



8 

тъй като не можели да го победят в дебатите, а и не мо-
жели да му причинят никаква вреда. 

Нагарджуна учел: на всичко родено е съдено да ум-
ре; всичко натрупано ще бъде изгубено; всичко създаде-
но се разпада. 

Нāгāрджуна е основател на Мàдхямика – школата на 
Средния път, наричана още Шóнявада (Учение за пусто-
тата). След смъртта му Àрядева продължил учението. 

На Нāгāрджуна се приписват многобройни произве-
дения, сред които има написани от други автори със съ-
щото име. Móламадхямака-кāрикā със сигурност е напи-
сано от Нāгāрджуна. За негови също се приемат Виграха-
вÿвартанè (Избягващият спора) и Ратнàвалè (Огърли-
ца от скъпоценни камъни)7. 

С основния си труд Móламадхямака-кāрикā Нāгāр-
джуна е в корена на разбирането за реалността отвъд би-
тие–небитие и отвъд всякакви комбинации на крайни по-
зиции относно същността и произхода на света, живота и 
смъртта, свободата и нeсвободата. 

Móламадхямака-кāрикā 
Móламадхямака-кāрикā означава: „Строфи за осно-

вите на Средния път“ 8  или „Мнемонични строфи за 
Средното учение“. Будизмът е наречен от самия му ос-
новател среден път между страстта и аскезата и е развит 
от Гаутама Буда в план отвъд полярните позиции в мис-
ленето, говоренето, поведението и развитието на човека. 

                                                   
7 Фрагменти от Móламадхямака-кāрикā и от тези две съчине-

ния са включени в антологията на Ерик Фраувалнер – преведена 
на български: Антология на будистката философия (София: Ев-
разия 1995). 

8Móла–‘основен, изходен’, мадхя–‘среден’, мака–‘път’, ‘уче-
ние’, кāрикā–‘строфа’, ‘положение’ – (бел. М. Братоева). 
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Произведението, което държите в ръцете си, е пов-
лияло на Източната философия и култура неизмеримо 
силно. Нāгāрджуна развива будизма като най-дълбока 
философия на относителността с тъждество на относи-
телните самсара и нирвана (жизнен процес и свобода) и 
повлиява критично традиционната Ведическа философия 
и култура. Това разбиране прониква в Китай и в целия 
далечен Изток и оформя Махāÿна (Голямата колесница), 
задълбочената в сравнение с ранния будизъм Хèнаÿна 
(Малката колесница), без да променя духа му. Тук Ка-
лупахана показва, че няма граница между двете „тече-
ния“ и че Нāгāрджуна развива философията на Буда та-
кава, каквато е. Най-важна концепция в нея е взаимоза-
висимостта или зависимият произход: (paticcasamuppa-
da, паòиччасамуппàда) на езика пали, на който е запи-
сан Будисткия канон – ранните сутри на Буда. 

В Кāрикā са формулирани положения, които сами по 
себе си са ненадминати като техника, логика, диалектика 
и спекулация. Но тази спекулация не е самоцелно уп-
ражнение в описване на света, а дълбоко промисляне на 
свободата като независимост от догматични възгледи и 
обяснения относно света и човека, съществуването и не-
съществуването, живота и смъртта.  

Нāгāрджуна детайлно изяснява прозрението на Буда 
относно заблудите в утвърждаването и отричането на 
вкоренени и естествени гледища и специално абсолют-
ното Битие и Небитие. Незнанието е в корена на страда-
нията, защото привързва човешките същества към жиз-
нени пътища, лишени от покой и блаженство. В своите 
беседи Гаутама Буда е отказвал да твърди каквото и да е 
относно безусловно съществуване и несъществуване от 
позиция на дълбоко разбиране на течащия свят, празен 
откъм вечна природа, неуловим за абсолютни понятия. 
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Нāгāрджуна блестящо разработва варианти на Ча-
тушкоти, „четиривърхата формула“. Тя изчерпва въз-
можните абсолютни твърдения: битие, небитие, битие-
небитие, отрицание на битие-небитие. В четиристотинте 
строфи (кāрикā) се довеждат до абсурд наглед най-
естествени и очевидни положения, с които сме свикнали 
и на Запад. Всички те се отхвърлят, с което се отхвърлят 
произтичащите от тях варианти на метафизика или вяра 
в трансцендентен Абсолют. На основата на разбирането 
на Буда за зависимия произход Нāгāрджуна разработва 
понятието sunyata („пустота“) в смисъл на относител-
ност, а не като абсолют. Строфите на Нāгāрджуна без-
милостно рушат най-очевидни понятия и изправят ума 
пред откъсване от всичко познато и проникване в сфера, 
където битие–небитие, живот–смърт са нереални сами 
по себе си. 

Móламадхямака-кāрикā е велик урок по свобода. 
Сергей Герджиков, 
редактор на превода 
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Бележки на преводача 
Фактът, че не е възможно да се коментира текст без 

позицията на коментатора да повлияе на коментара е 
натрапчиво очевиден и досадно тривиален. Той е напъл-
но валиден и за будологията, в това число за превода и 
коментара на Дейвид Калупахана върху Мóламадхияма-
ка-кàрикà на Нàгàрджуна. Различните автори разглеж-
дат и ситуират будистката доктрина по различен начин в 
зависимост от собствените си нагласи и предполагаеми-
те нагласи на целевата група, към която е насочено изс-
ледването. Анализите им биват отклонявани още повече 
поради стремежа будистките текстове да бъдат „нагоде-
ни“ повече или по-малко към едно или друго течение в 
западната философия. 

В този смисъл настоящият превод и коментар на 
прочутия трактат на Нàгàрджуна не се отличава от об-
щия тип текстове върху източната философия и особено 
от тези върху будизма. Налице са ясни лични философс-
ки нагласи от страна на автора и съответно опити за доб-
лижаване до позиции в западната философия. 

Дейвид Калупахана при все това се отличава от по-
вечето изследователи именно по тези позиции. За разли-
ка от класически изследователи на Нàгàрджуна като 
Мурти и Шчербацки, нагласата на Калупахана е по-
скоро аналитична, езикова и прагматистка. Това със си-
гурност е една по-подходяща нагласа при интерпретаци-
ята на текст като Мóламадхиямака-кàрикà, в който све-
тът или съществуващото са схванати и описани по-скоро 
по един конвенционален9, а не субстанциален или безус-
ловно реалистки начин. Самият метод на Нàгàрджуна е 

                                                   
9 Jay Garfield, The Fundamental Wisdom of the Middle Way (Ox-

ford University Press, 1995), 90. 
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по-скоро аналитичен и критически, извличащ, изследващ 
и проверяващ изключително подробно дадено положе-
ние, и прагматистки, доколкото приемането или отхвър-
лянето на това положение зависи най-вече (но не само) 
от последствията му за човешкия живот. 

Въпреки тези предимства на настоящата анали-
тично-прагматистки ориентирана интерпретация на 
Мóламадхиямака-кàрикà, добре е читателят да има 
предвид, че самата Кàрикà е уникален санскритски 
текст и автентичното му разбиране отива отвъд всяко 
сравнение с течения и идеи в западната философия, било 
то повече или по-малко успешно. Нàгàрджуна не може и 
не трябва да бъде безусловно подвеждан под категории 
като „аналитик“, „емпирик“, „прагматист“ и т. н. Макар 
и в неизмеримо по-голям мащаб, това важи за целия бу-
дизъм като културен феномен. 

Разбира се, при все това подобни определения, 
доколкото са възможно най-адекватни трансфери на 
смисъл, са необходими и неизбежни във всеки превод. 
Просто следва да се осъзнава въпросните трансфери.  

И накрая, редно е да се отбележи, че това е първото 
българско издание на Мóламадхиямака-кàрикà, което 
означава, че читателите все още нямат възможност да 
сравнят интерпретацията на Калупахана с тази на други 
преводачи на Нàгàрджуна. Ето защо е важно от настоя-
щия текст да не се извличат строги, непоклатими или 
догматични заключения за тезите, методите и целите в 
Мóламадхиямака-кàрикà, за Нàгàрджуна, Мàдхямика и 
будизма като цяло. 

Димитър Г. Иванов, 
преводач 
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Из Предговора 
на Дейвид Калупахана  
 
Наясно съм, че трудът ми ще предизвика дискусия. 

Като се надявам тя да бъде от полза, възнамерявам да 
повдигна един важен въпрос във връзка с Нàгàрджуна. 
Този въпрос има още по-голямо значение с оглед на не-
отдавнашните изследвания на будистката традиция. Зна-
чителният труд на професор Хаджиме Накамура (Hadji-
me Nakamura, Indian Buddhism, 1980) съдържа повече 
сведения за историята на будистката литература от която 
и да е друга публикация по темата. Неговото прецизно 
изследване разглежда не само съдържанието, авторите и 
хронологията на повечето будистки текстове, но сравня-
ва и версиите им на санскрит, пали, китайски, тибетски и 
японски език. След като прочетох внимателно този труд, 
разпознах по-ранен пласт от текстове, които досега 
обикновено бяха причислявани към т. нар. Mahayana 
(Махàÿна) традиция. Към тях спадат два текста – 
Kasyapaparivarta (Кàшяпапариварта) и Vajracchedika-
prajkapàramità (Ваджрачхедикàпраджïàпàрамитà). 
Колебая се дали е уместно тези текстове в автентичния 
си вид да бъдат наричани махàÿнистки, макар да са съх-
ранени от школите на Махàÿна. Същото важи за колек-
циите Нèкая и Àгама, които се отнасят към Hinayana 
(Хèнаÿна) само защото са запазени от Theravàda (Тхе-
равàда) или Sarvastivada (Сарвàстивàда).  

Въпросът с изключителна важност гласи: „Къде би 
се насочил философ като Нàгàрджуна, за да открие уче-
нието на Буда?“ Доколкото знам, този исторически въп-
рос нито е зададен, нито е намерил отговор. По онова 
време все още не е написана Saddharmapujdarika-sutra 
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(Саддхармапуîäарèка-сóтра), която очертава конфлик-
та между Хèнаÿна и Махàÿна. Дори противопоставянето 
да е предхождало Нàгàрджуна, кои са каноническите 
текстове, принадлежащи към автентичната философска 
позиция на Махàÿна, които Нàгàрджуна би могъл да из-
ползва, за да разтълкува словата на Буда? 

Старателният прочит на Накамура показва, че опити-
те да се открие автентичен Махàÿна текст, на който 
Нàгàрджуна се е уповавал, са безплодни. Преди съставя-
нето на Saddharmapujdarika трудно може да става дума 
за прецизно написан трактат, който да обясни филосо-
фията на Махàÿна по начина, по който я представят съв-
ременните учени. След като не е разполагал с толкова 
усъвършенствани Махàÿна сутри, Нàгàрджуна е бил 
принуден да потърси учението на Буда в старите беседи 
от Никàя и Àгама. Този подход е още по-лесно обясним 
във време, в което проблемите произлизат не само от ме-
тафизическите школи като Сарвàстивàда и Саутрàнтика, 
но и от по-известните религиозни водачи – например 
Asvaghoca (Ашвагхоøа), който отдава прекалено голямо 
значение на все по-популярната „вяра“ в трансцендентен 
Буда. Внимателният прочит на Нàгàрджуна ще разкрие, 
че той е бил настроен критично и към двете тенденции. 
Ако за образец на Тхеравàда бъде посочен Buddhaghosa 
(Будхагхоша), а Candrakirti (Чандракèрти) или Sàntideva 
(Сàнтидева) се приемат като съвършени махàÿнисти, в 
тези школи не биха се вписали нито Буда, нито Моггал-
èпутта-тисса, нито пък Нàгàрджуна. 

Изчерпателното изследване на Нàгàрджуна и Чан-
дракèрти ме убеди, че първият все още е предан на Буда, 
а вторият се е приближил по-скоро до ведическата ин-
терпретация – така Чандракèрти е положил началото на 
процеса, довел до изчезването на будизма като специ-
фична доктрина в Индия. 
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Увод 

на Дейвид Калупахана 

Средният път 
Личностите от почти всяка будистка школа са забу-

лени в много митове. Често тези митове са резултати от 
сектантска надпревара, която представлява напаст през 
цялата история на будизма. В най-голяма степен това 
важи за съперничеството между двете велики школи – 
Тхеравàда и Махàÿна. Тези предразсъдъци поляризират 
двете традиции, но фактически те са ако не еднакви, то 
поне изключително подобни една на друга. Близки са в 
предаността си спрямо основните моменти в учението на 
Буда; могат да бъдат сравнявани и по начина, чрез който 
отхвърлят някои неизменно прокрадващи се в доктрина-
та метафизични представи.  

Двата основни и взаимозависими аспекта в учението 
на Буда са философският и практическият. Те са ясно 
формулирани в две беседи, които се радват на почит от 
страна на всички будистки школи, независимо от меж-
дуособиците – става дума за Kaccayanagotta-sutta (Кач-
чàянаготта-сутта) 10 “ и Dhammacakkappavattana-sutta 
(Дхаммачакапаватана-сутта)11. Цитираната от повече-
то основни школи в будизма Kaccayanagotta-sutta се за-
нимава с философията на „средния път”, поставена меж-
ду двете абсолютистки теории в индийската философия. 
Става дума за изложената в ранните Upanicad (Упани-
шади) теория на перманентното съществуване (atthita, 
атхитà) и за противоположната � теория на не-

                                                   
10 S 2. 16–17; Tsa 12. 19 (Taisho 2. 85c). 
11 S 5. 420–424; Tsa 15. 17 (Taisho 2. 103c).  
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съществуването (natthita, натхитà), въведена от мате-
риалистите. Междинната позиция е изразена като „зави-
сим произход“ (paticcasamuppada, паòиччасамуппàда), 
теория, състояща се от дванадесет фактора (dvadasanga, 
двàдасàíга), чрез които се обяснява природата на чо-
вешката индивидуалност и света на опита. Не по-малко 
известната Dhammacakkappavattana-sutta, тачена от по-
вечето будисти като първата проповед на Буда, форму-
лира практическия аспект на средния път. Според нея 
средният път стои между двете крайности на себе-
задоволяване (kamasukhallikanuyoga, кàмасукхаликàну-
йога) и себе-потъпкване (attakilamathanyoga – атакила-
матхàнйога) и се изразява във водещия към свобода и 
щастие благороден осемстепенен път (ariyo atthangiko 
maggo, арийо аòòхаíгико магго).  

Будистите винаги са се опитвали да останат предани 
на ученията в тези две беседи, въпреки злополучния раз-
рив между Тхеравàда и Махàÿна. Понякога обаче въз-
никвали отклонения от автентичното послание на бесе-
дите в следствие на силния натиск, налаган и отвътре и 
отвън, и от държавата, и от обществото. В сферата на 
философската спекулация като пример може да послужи 
една от сектите принадлежащи към т. нар. Стхавиравàда, 
а именно Сарвàстивàда. Последните представят теория-
та „себе-природа“ или „субстанция“ (svabhàva, свабхà-
ва). Някои представители на Махàÿна пък признават 
идеята за „вродено съзнание за просветление“ (bodhi-
citta, бодхи-читта). И двете школи, както ще стане ясно 
по-нататък, влизат в разрез с основния философски 
принцип на Буда, а именно – „зависимия произход“ 
(paticca samuppada, паòичча самуппàда) “. 

Изложеният в прочутата Dhammacakkappavattana-
sutta практически среден път (основан върху философс-
кия среден път) се оказва по-податлив на изменения. В 
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противоречие със споменатата беседа, Тхеравàда и Мах-
àÿна въвеждат огромен брой религиозни практики, чието 
изследване изисква допълнителен труд. Затова и насто-
ящото издание е посветено изключително на философс-
кия аспект на средния път и неговото съхраняване въп-
реки отцепническите интерпретации, с които изобилства 
будистката традиция. Запазването на междинното гле-
дище се дължи на реформатори като Нàгàрджуна и Мог-
галèпутта-тисса. Последният е малко известен на Запад 
въпреки ролята му в будисткия събор от времето на им-
ператор Asoka (Ашока).  

Настоящият очерк не цели да подчертае заслугите на 
по-малко известни личности като Моггалèпутта-тисса, 
макар будолозите все още да не са изследвали старател-
но прочутия му трактат „Спорни моменти“ 12  (Kathà-
vatthu) (Катхàваттху). Тъкмо обратното, целта на изс-
ледването е да реставрира духовния облик и философс-
ката позиция на Нàгàрджуна, претърпели неправомерни 
спекулации не толкова у традиционните будисти, колко-
то у съвременните учени.  

Нàгàрджуна: Митът 
Почти във всички школи на будизма Махàÿна 

Нàгàрджуна е бил смятан за втори Буда и е заемал второ 
място в редицата на патриарсите. Това се дължи на отка-
за от страна на тези школи да признаят духовния ранг на 
хилядите преки ученици на Буда, постигнали равностой-

                                                   
12  За подробно историческо изследване на Kathàvatthu вж. 

книгата на S. N. Dube, Cross Currents in Early Buddhism (New 
Delhi: Manohar), 980. Изследването на тази работа би било улес-
нено до голяма степен от неотдавнашната PTS публикация от N. 
A. Jayawickrema на едно по-внимателно редактирано издание на 
коментара от Buddhaghosa.  
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ни на неговите познание и разбиране (kaja-dassana, 
ïàîа дассана). За разлика от постиженията на тези уче-
ници, описани черно на бяло в текстове като Theragatha 
(Тхерагàтха) и Therigàtha (Тхеригaтха), за постижения-
та на Нàгàрджуна не се споменава никъде. Единственото 
изключение е преведената на китайски от Кумaраджè-
ва13 биография, в която става дума за преминаването на 
Нàгàрджуна към будизма и за научната му дейност. Сле-
дователно, основанието Нàгàрджуна да бъде смятан за 
втори Буда се намира в основните му съчинения, които 
са разглеждани като философски интерпретации на сут-
рите в Махàÿна.  

Кенет Инада, автор на един от най-позитивните ана-
лизи на Нàгàрджуна, смята, че благоговението към 
Нàгàрджуна „понякога стигало до такива размери, че 
името му било някъде безразсъдно превъзнасяно, друга-
де – тъпкано, дори използвано в противовес на традици-
ята14“. По всяка вероятност Инада визира стремежа на 
тантрическите автори да се позоват на авторитет в свои-
те идеи, несъмнено обвързани с нови религиозни прак-
тики. Дори да оставим настрана подобни крайности, все 
още е възможно да се твърди, че възвишената позиция, 
приписвана на Нàгàрджуна, засвидетелства на късните 
будисти некритическо и догматично отношение спрямо 
религиозното становище на ранния будизъм. Такова от-
ношение е нагледно не само в някои Махàÿна текстове, 
но и в късната коментарна литература на Тхеравàда, къ-
дето за Абхидхамма15 се говори в изключително припов-

                                                   
13 Lung-shu-p’u-sa-ch’uan (Лун-шу-пу-сачуан), Taisho 2047.  
14  Kenneth Inada, Nàgàrjuna. A Translation of his Mu-

lamadhyamakakàrikà (Tokyo: Hokuseido Press, 1970), 3.  
15  Термин на палийския канон, буквално „висша Дхамма 

(санскр. дхарма – учение, доктрина); сборник от трактати върху 
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дигнат тон. Твърди се, че Буда се е въздигнал в божест-
вения свят (devaloka, девалока), за да проповядва Аб-
хидхамма на „майка си“, която пребивавала там16. Макар 
да цели утвърждаването на произведение, възникнало 
дълго след смъртта на Буда, подобно изказване несъмне-
но имплицира, че преките ученици на Буда не са били 
способни да разберат съдържанието на това произведе-
ние. Въпреки това представителите на Тхеравàда не раз-
виват това твърдение до степен, в която то би накърнило 
стария идеал за arahant (арахант). Когато обаче предс-
тавителите на Махàÿна целят да придадат авторитет на 
сутрите Prajkapàramità, те не се задоволяват да ги наре-
кат „възвишени текстове“ (vaipulya-sutra, вайпуля-
сóтра) – т. е. по-висшестоящи от тези в Никàя и Àгама. 
Омаловажават се духовните постижения на ранните бу-
дисти; стига се до осъждане на самия идеал за arahant, 
въплътен в старите текстове. 

Saddharmapujdarika-sutra17 се очертава като водещо 
произведение в това движение. Подбудите и дори целта 
� биха могли да са благородни – става дума за един от 
първите опити различните схващания и представи в бу-
дизма да бъдат обединени. Начинът, по който това се 
осъществява обаче, довежда до увеличаване на стълкно-
венията вместо до тяхното прекратяване.  

Дори бегъл поглед върху историята на будизма би 
разкрил отклонилите се от учението „монаси“ (bhikñu, 
бхикшу), които водели по-светски живот дори от самите 
миряни, и в същото време претендирали за духовни пос-
тижения. Смята се, че подобни случаи е имало още по 

                                                                                                    
Буда учението, причислен към будисткия канон няколко века 
след смъртта на Шакямуни (бел. прeв.). 

16 DhsA 76.  
17 Sdmp 43 ff.  
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времето на Буда. Ненавистта към такива монаси е изра-
зена във (Vinaya-pitaka) (Виная-пиòака) 18  и Kasyapa-
parivarta 19. В последната те са описани като глутница 
кучета, които се бият помежду си за подхвърлен кокал.  

Все пак е възможно егоистичното и срамно поведе-
ние на някои монаси да е довело до положителни резул-
тати – на техния фон саможертвата и алтруизмът са мог-
ли да изпъкнат като благородни образци. Подобни реак-
ции и контра-реакции обаче не бива да водят до това 
преките ученици на Буда (arahant-и като Sariputta 
(Шàрипутта), Moggallana (Моггаллàна) и Kassapa (Кас-
сапа) да бъдат окачествявани като „хора на низки домог-
вания“ (hinabhirata, хèнàбхиратà)20. По този начин те се 
обвързват с концепция, обратна на „средния път“, фор-
мулиран в първата проповед на Буда. Неговите ученици 
са работили за благото на човечеството, като избягвали 
крайностите на себе-угаждането и себе-разрухата. Чрез 
„средния път“са постигали състоянието на свобода, на-
речено „успокояване на нагласите“ (sankhara-samatha, 
саíкхàра-саматха). Thera- и Theri-gatha съдържат ав-
тентични записи, които ясно свидетелстват за идеала на 
първите будисти. Това е идеалът, приет и от най-големия 
мислител на „средния път“– Нàгàрджуна (XVII. 1).  

За разлика от Тхеравàда, която превъзнася Аб-
хидхамма, Saddharmapujdarika-sutra отива твърде далеч 

                                                   
18  Vin 2. 241; вж. неизброимите препратки, според които 

Chabbaggiya (Чаббаггия) са злодеи, чието поведение станало 
причина за формулирането на редица правила за спазване на дис-
циплина.  

Виная питака – една от трите големи части на будисткия ка-
нон (Сутта питака, Абидамма-питака, Виная питака). Означава 
колекция от наставления за монашеския живот (б. ред.).  

19 Kp, 105.  
20 Sdmp, 45, вж. също MKV, 306.  
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в преоценката на цялата философска и религиозна тра-
диция, започвайки със самия Буда. В нея не само са по-
рицани първите последователи, но е омаловажено значе-
нието на ранните текстове. Беседите, записани в Никàя и 
Àгама, са разгледани като посредствени по своето съ-
държание. Аргументът за това е: първите последователи 
не са били способни да разберат истинското учение на 
Буда. Така той е бил принуден да проповядва низша и 
непълна доктрина, която да съвмести с мисловната спо-
собност на учениците си. Такава оценка обаче имплици-
ра, че Буда не е бил способен да предаде истинското 
учение по разбираем за околните начин. Така традицията 
Махàÿна подготвя почвата за философ като Нàгàрджуна, 
който трябва да е обяснил учението по съвършен начин, 
за да бъде издигнат до нивото на втори Буда или дори 
по-високо от Шàкямуни. Не е изненадваща, следовател-
но, появата на съвременни коментари, според които ло-
тосовият цвят, поникнал с раждането на Буда, израства и 
разцъфтява с появата на Нàгàрджуна. Стига се дотам, че 
учен от ранга на Мурти поддържа, че Буда дори е въвел 
тезата за „теория на елементите“ (dharma, дхарма), отх-
върлена от Нàгàрджуна в учението за „пустотата“ 
(sunyata, шóнятà)21. Това твърдение еднозначно издига 
Нàгàрджуна над Буда. Така повечето класически и някои 
съвременни автори защитават теза, според която 
Нàгàрджуна развива в традицията учения, едва загатнати 
от Шàкямуни. Опиянени от това схващане за еволюция 
на мисълта, някои изследователи отхвърлят дълбочината 
на философските идеи, изложени от Буда преди 2500 го-
дини. Това се дължи на пълния провал от страна на тези 
автори да доловят философската находчивост на Буда, 

                                                   
21 T. R. V. Murti, Central Philosophy of Buddhism (London: Al-

len & Unwin, 1960), 49–50.  
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отразена в Никàя и Àгама. Убягва им също последвалия 
в по-късните коментари упадък на традицията, както и 
нейната реставрация при Моггалèпутта-тисса и Нàгàр-
джуна. Поради всички тези пропуски, на будистката тра-
диция се приписва мисловно развитие, подобно на онова 
в западната философия22.  

Нàгàрджуна: велик философ и                 
коментатор 
В следващите страници ще бъде направен опит 

Нàгàрджуна да се представи като коментатор, а не като 
архитект на будизма. Той не се опитва да усъвършенства 
философията на Буда. Работата му ще бъде обяснена ка-
то изкореняване на плевелите, обрасли ученията на Буда 
в резултат на философските схващания, произлезли от 
Стхавиравàда и Махàÿна. Ще бъде показано, че Mula-
madhyamaka-karika (оттук нататък ще използвам съкра-
щението Karika (Кàрикà) е превъзходен коментар върху 
думите на самия Буда в Kaccayanagotta-sutta. Ще стане 
ясно, че Нàгàрджуна поддържа всяко едно изказване на 
Буда в тази беседа и го подкрепя с примери от други 
текстове; след това изчиства спекулациите на принадле-
жащи към по-късната будистка традиция метафизици. 
Трайните сектантски предразсъдъци на верните предста-
вители на Тхеравàда и Махàÿна са разбираеми до извес-
тна степен. Това не важи за научната критика – тя е 
длъжна да остане незасегната от такива предразсъдъци. 
Съвременното изследване на будизма започва със схва-
щането за разцепление във философската и религиозна 
доктрина в следствие на сектантските междуособици. 
Този подход многократно е доказвал своята несъстоя-

                                                   
22 Mark Siderits, book review in Journal of Indian Philosophy, 8 

(1980): 192.  
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телност. Едва сега учените започват да осъзнават, че 
разделението между Тхеравàда и Махàÿна е преувеличе-
но и че основното учение на Буда е останало непокътна-
то през вековете. Настава моментът термините Тхеравà-
да и Махàÿна да излязат от употреба. Премахването на 
това разделение обаче е възпрепятствано от начина, по 
който съвременните учени интерпретират философията 
на Нàгàрджуна. Настоящият превод на Кàрикà и комен-
тара върху всяка нейна строфа са предвидени като ко-
ректив на тази интерпретация.  

Едно задълбочено проучване на будистката литера-
тура би показало, че базовите идеи се запазват въпреки 
постоянния им конфликт с други схващания. Последните 
са били в разрез с основното учение на Буда и по този 
начин са ставали причина за спорове между будистките 
мислители. Без да взимат под внимание това, те прибър-
зано обединяват ранните беседи на Буда и обобщението 
на съдържанието им в т. нар. Abhidharma (Абхидхарма). 
Добавят по-късните интерпретации, издържани във 
vibhaña (вибхàøà) или atthakatha (аòòхакатхà) и кри-
тикуват всичко това под понятието Тхеравàда или 
Хèнаÿна. Същото се отнася за някои текстове (sutra, 
сóтра) и трактати (sastra, шàстра) на Махàÿна. Подоб-
но на Абхидхарма, тези текстове са интерпретирани са-
мо в светлината на коментарите към тях. Така съвремен-
ните академични изследвания се оказват неспособни да 
се откъснат от коментарната традиция. Няма основания 
беседите на Буда и дори ранните Абхидхарма текстове 
да бъдат смятани за сектантски произведения на т. нар. 
Тхеравàда. Като цяло, Тхеравàда или Стхавиравàда, а 
по-конкретно Сарвàстивàда и Саутрàнтика могат да бъ-
дат разглеждани като секти. Сектантските им възгледи 
обаче не се намират в двата сборника на Абхидхарма, а в 
коментарите към тях. Издигането на Абхидхарма спрямо 
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първите беседи до степен на върховно изложение е из-
вършено не от нейните съставители, а от коментаторите 
�. Нещо повече – представителите на Махàÿна, обезпо-
коени от субстанциалистките схващания на Сарвàстивà-
да и Саутрàнтика, са се опитвали да съхранят оригинал-
ната доктрина на Буда чрез учението за пустотата 
(sunyata). Тази реакция на късните будисти срещу субс-
танциализма е изразена в Kasyapaparivarta и ранните 
текстове от Prajkapàramità. Следователно, тези произве-
дения не трябва да бъдат причислявани към сектантство-
то, възникнало в следствие на трактати като Saddharma-
pujdarika-sutra.  

Следващите страници са опит да се покаже, че някои 
именити Махàÿна философи наистина са се стремели да 
превъзмогнат подобни сектантски трактовки с цел възс-
тановяване единството на будизма. Тези мислители са 
действали според идеалите, въплътени в ранните беседи 
– не са отричали нито позитивния аспект на будизма, из-
разен в Абхидхарма, нито негативния, представен от 
първите сутри на Махàÿна.  

Настоящият анализ ще се съсредоточи върху работа-
та на Нàгàрджуна в Индия. След този внимателен анализ 
на философията му, един бъдещ проект би могъл да 
изясни дали съперничеството между основните фило-
софски традиции Madhyamika (Мàдхямика) и Yogacara 
(Йогàчàра) наистина е съществувало. 

А. К. Уордър е сред първите, които поставят въпроса 
за принадлежността на Нàгàрджуна към Махàÿна 23 . 
Причината за повдигането на въпроса е в това, че в най-
значимия труд на Нàгàрджуна (т. е. Кàрикàта) липсват 
препратки към който и да било махаянски текст, вклю-

                                                   
23 A. K. Warder, Indian Buddhism (Delhi: Motilal Banarsidass 

1970), 376.  
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чително към прочутите сутри Prajkapàramità. Уордър 
смята, че Нàгàрджуна е използвал текста Samyukta (Са-
мюкта) като база за своя трактат, въпреки че в Кàрикà 
това не е упоменато. Единственият текст, цитиран там по 
име е Katyayanavavàda (Кàтÿянaвавaда)24 – произведе-
ние, налично и в палийските Никaя 25, и в китайските 
Àгама26. Основните изследователи на Нàгàрджуна често 
пропускат този важен факт. 

Дори когато забелязват това обстоятелство, учените 
допускат, че Нàгàрджуна се позовава единствено на отх-
върлянето на двете крайности на съществуване (atthità) и 
несъществуване (natthità), проповядвано от Буда в 
Katyayanavavàda. До момента (поне доколкото зная) ня-
ма публикация върху будизма, която да разглежда под-
робно съдържанието на беседата между Буда и Kacca-
yana (Каччàяна), преди да се впусне в изследване на 
Нàгàрджуна. Като приемат, че Нàгàрджуна е представи-
тел на Махàÿна и следователно би отхвърлил текстовете, 
съхранени от Стхавиравàда, учените продължават да 
разглеждат Кàрикàта в светлината на собствените си 
заблуди по отношение на школата Мàдхямика. Крайният 
резултат от всичко това е объркване и безпорядък. Изс-
ледователите приемат неохотно позитивните изказвания 
на Нàгàрджуна в Кàрикàта. Готови са даже да отхърлят 
някои от най-важните глави в нея с аргумента, че това са 
по-късни интерполации или пък че нямат отношение към 
основната теза на Нàгàрджуна.  

Голяма несправедливост по отношение на 
Нàгàрджуна е да се смята, че последният избирателно е 
цитирал онези изказвания на Буда, чрез които би могъл 

                                                   
24 Kàrikà XV. 7.  
25 S 2. 17.  
26 Tsa 12. 19 (Taisho, 2. 85c). 
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да подкрепи собствените си убеждения. Ако той наисти-
на отричаше някаква теория на елементите, въведена от 
Буда (както мисли Мурти), самият Нàгàрджуна като 
твърд противник на метафизичните възгледи не би про-
пуснал да го заяви открито. Също така, няма никакви 
доказателства в подкрепа на тезата, че беседата „Поуче-
ние към Кàтÿяна“ (Katyayanavavàda), която Нàгàрджуна 
цитира, се различава от Kaccayanagotta-sutta, записана в 
Никàя и Àгама. Kasyapaparivarta в Ratnakuta (Ратнакó-
òа) съдържа два текста, които са адресирани към 
Kasyapa (Кàшяпа) и се занимават със средния път. Еди-
ният от тях обяснява средния път чрез дванадесетте фак-
тора на човешката личност (dvadasanga)27, а другият го 
тълкува с негативни термини като “не-изчезване, не-
възникване“ и т. н. 28 Този по-късен вариант не присъст-
ва в Никàя и Àгама, но Нàгàрджуна вероятно е знаел и за 
двете версии и е бил наясно със съдържанието им. Него-
вата Кàрикa е била опит да се разтълкува доктрината без 
да се влиза в противоречие с която и да е от тях. Фактът, 
че Нàгàрджуна се позовава на Katyayana (Кàтÿяна), а не 
на Кàшяпа, е от изключително значение, защото означа-
ва, че първият е бил запознат не само с варианта от 
Ratnakuta, но и с версиите от Никàя и Àгама. Поради то-
ва анализът на Кàрикà ще започне с проследяването на 
идеите, които Нàгàрджуна защитава и на тези, които 
критикува и отхвърля. 

Едно изследване на Кàрикa във връзка с „Поучение 
към Кàтÿяна“ или с някои от другите текстове в Никàя и 
Àгама би следвало да доведе до по-добро разбиране на 
философията на Буда, без да допринася към т. нар. раз-
деление между Хèнаÿна и Махàÿна. 

                                                   
27 Kp 60–61.  
28 Ibid., 56. 
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Нàгàрджуна и Кумàраджèва 
Съвременните изследвания на историята на будист-

ката мисъл почиват върху различаването между индийс-
ките и китайските форми на будизъм. Смята се, че ин-
дийският будизъм работи с причинността чрез карма, 
докато синитската29 Махàÿна разработва каузалност, оп-
ределена чрез dharma-dhatu 30  (дхарма-дхàту). Според 
тази теза при въвеждането си в Китай ранният будизъм 
претърпява коренна промяна. За да се изясни въпроса с 
пренасянето на будизма, е необходим изчерпателен анг-
лийски превод на китайския коментар върху Кàрикaта, 
написан от Кумàраджèва. Ричард Робинсън прави пър-
вия систематичен опит да реши проблема с преноса31 на 
будизма. Този опит обаче е основан на непълно изс-
ледване върху първата глава от съчиненията на 
Нàгàрджуна и Кумàраджèва. Подробният анализ върху 
работата на Кумàраджèва ме убеди, че въведената от не-
го форма на будизъм в Китай съвсем не се различава от 
индийската, която Нàгàрджуна излага в Кàрикà. Аз 
твърдя, че философията на Нàгàрджуна е преутвържда-
ване на емпиристката и прагматистка философия на Бу-
да. Оттук излиза, че въведената в Китай форма на буди-
зъм не се различава от автентичната философия на Буда. 
Това може да послужи като обяснение за оцеляването на 
прагматисткия будизъм в Китай при наличието на едно 
също толкова прагматистко конфуцианство. От друга 

                                                   
29Синитски – маркира групата на китайския език и китайска-

та народност въобще (бел. прев.). 
30  Вж. Whalen Lai, “Chinese Buddhist causation theories: An 

analysis of the sinitic Mahàyàna understanding of Pratityasamutpa-
da.” Philosophy East and West, 27 (1977): 241–264.  

31 Richard H. Robinson, Early Màdhyamika in India and China 
(Madison: University of Wisconsin, 1967), 83–88.  
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страна, това обяснява и изчезването на будизма в Индия 
вследствие на сблъсъка му с изключително силния ин-
дийски идеализъм. Преобладаващото мнение, че идеа-
листическата традиция в Индия асимилира будизма по-
ради неговия също толкова идеалистичен характер, се 
нуждае от строга проверка – особено след като философ 
от класата на Нàгàрджуна по никакъв начин не застъпва 
идеалистични възгледи. Тук се явява необходимостта от 
едно все още незапочнато изследване, а именно – задъл-
бочена трактовка върху будистката традиция Йогàчàра.  

Буда и Нàгàрджуна 
За Нàгàрджуна, Буда несъмнено е бил Гаутама (вж. 

Кàрикà XXVII. 30), принц на Шакя (дн. Непал) – чове-
кът, постигнал просветление и станал непреодолим про-
тивник на почти всяка философска идея от онова време. 
Както ще стане ясно по-нататък, философската сцена по 
времето на Буда е била толкова объркана, че понякога 
той е бил принуден да въвежда нови термини, за да изра-
зи идеите си.  

Две от най-важните теории, преобладавали в тога-
вашна Индия, са: (1) съществуване (sat, astitva, сат, ас-
титва), развивана от индийските мислители още от 
времето на първите Веди; (2) не-съществуване (asat, 
nastitva, асат, нàститва), въведена от материалистите в 
реакция на традиционната метафизика. В случая същест-
вуване или astitva не означава обикновено емпирично 
съществуване; става дума за съществуването на перма-
нентен субстрат в човека и във всички аспекти на приро-
дата. В човека това съществуване се изразява като „не-
изменния Аз“ (atman, àтман), окован в преходната пси-
хофизична личност. Веднъж освободен от тези окови, 
atman се завръща в същинското си местообитание – уни-
версалния Аз (atman, àтман) и в крайна сметка достига 
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върховното състояние (Brahman, Брахман). В опита си 
да обяснят тази наличност в човека и природата, някои 
класически философи се спират на понятието за бог тво-
рец. Нищо от казаното дотук не би предизвикало възра-
женията на Буда. Проблемът е, че индийските философи 
не спират до схващането за бога творец. Те твърдят, че 
от самото начало atman е сътворен от бог или богове, 
които са го причислили към една от четирите социални 
класи. Става дума за съсловията на свещениците 
(brahmaja, брàхмаîа), воините (kñatriya, кøатрия), тър-
говците (vaisya, вайшя) и слугите (шóдра)32. Така излиза, 
че обществения ранг на всеки индивид е преопределен и 
непроменим. Именно това схващане предизвиква силна-
та критика на материалистите и на Буда.  

Отхвърляйки метафизичния Аз, материалистите оба-
че отиват в другата крайност. Те застъпват тезата за 
унищожение на човешката личност след смъртта и отри-
чат нравствената отговорност зад действията на индиви-
да. Заменят предишната теория с учение за неразруши-
мостта на материята33.  

Kaccayanagotta-sutta 
Поучението на Буда към Каччàяна е признато като 

извор от почти всички философски школи в рамките на 
будизма. За да бъде разбрана обаче, тази сутра трябва да 
бъде поставена в контекста на споменатите по-горе 
схващания. Следва пълното съдържание на беседата, 
както е изложено от Àнанда: 

„Така съм чувал: Блаженият живееше в Сàватхи, в 
манастира Анатàпиîäика близо до горичката Джета. По 

                                                   
32 Rg-veda x. 90; също и Brhadàrajyaka Upanicad 1. 4. 11–13.  
33 Вж. David J. Kalupahana, Causality. The Central Philosophy 

of Buddhism (Honolulu: The University of Hawaii, 1975), 39.  
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това време го посети достопочтеният Каччàяна – виден 
представител на своя род – и като го поздрави, приседна 
до него. Като седна, той запита Възвишения: „Достпоч-
тени, [хората] постоянно говорят за някакъв „правилен 
възглед”. До каква степен може да има правилен възг-
лед? 

„За този свят, Каччàяна, има нагласи към възгледа: 
съществуване и не-съществуване. Понятието за не-
съществуване в света не се появява за онзи, който възп-
риема възникването на света с истинска мъдрост. За он-
зи, който възприема така изчезването на света, понятие-
то за съществуване в света не се появява.  

Хората в по-голямата си част, Каччàяна, са зависими 
от привързване, вкопчване и наклонност. И този, който 
не следва това привързване и вкопчване, тази зависимост 
на ума, тази наклонност и нагласа, този който не се при-
държа или прилепва към възгледа: „Това е моят Аз“ и 
който мисли: „страданието, което е възникващо, възник-
ва; страданието, което изчезващо, изчезва”, е несмутим 
човек, свободен от съмнение. Следователно, неговото 
познание не е зависимо. Това, Каччàяна, е „правилен 
възглед”. „Всичко съществува“– това, Каччàяна, е едната 
крайност. „Нищо не съществува“– това, Каччàяна, е дру-
гата крайност. Без да навлиза в която и да е крайност, 
Татхàгата те учи на средното учение. 

От невежеството произхождат нагласите; от нагласи-
те произхожда съзнанието; от съзнанието произхожда 
психофизичната индивидуалност; от психофизичната 
индивидуалност произхождат шестте сетива; от шестте 
сетива произхожда контактът; от контакта произхожда 
чувството; от чувството произхожда желаенето; от жела-
енето произхожда вкопчването; от вкопчването произ-
хожда възникването; от възникването произхожда раж-
дането; от раждането произхождат старостта и смъртта, 
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скръбта, риданията, страданието, умората и отчаянието. 
Такъв е произходът на цялото страдание. Но премахва-
нето на невежеството слага край на нагласите; пълното 
избледняване на нагласите прекратява съзнанието; прек-
ратяването на съзнанието слага край на психофизичната 
индивидуалност; разпадът на психофизичната индивиду-
алност слага край на шестте сетива; угасването на шест-
те сетива слага край на контакта; прекратяването на кон-
такта слага край на чувството; прекратяването на чувст-
вото слага край на желаенето; прекратяването на желае-
нето слага край на вкопчването; прекратяването на вкоп-
чването слага край на възникването; прекратяването на 
възникването слага край на раждането; прекратяването 
на раждането слага край на старостта и смъртта, скръбта, 
риданията, страданието, умората и отчаянието. И така 
идва краят на цялото страдание34“. 

Анализ на Kaccayanagotta-sutta 
Сутрата е посветена на фундаменталния епистемоло-

гичен въпрос: „Какво е правилен възглед (sammaditthi, 
саммàдиòòхи)?“. В Brahmajàla-suttanta (Брахмаджàла-
суттанта) са посочени шестдесет и два възгледа, които 
били широко разпространени по времето на Буда35. След 
просветлението си Шакямуни осъзнава, че всички те са 
незадоволителни – не е бил склонен да се съгласи с нито 
един от тях. Поради това много учени приемат, че Буда 
не е имал гледище, което да изложи; нямал е шестдесет и 
трети възглед, който да представи. Ако това бе вярно, 
Буда би посъветвал Каччàяна да не приема никакъв въз-
глед – независимо дали е правилен или погрешен, исти-

                                                   
34 S 2. 17. Cf. Tsa 12. 19 (Taisho 2. 85c).  
35 D 1. 12 ff.; Ch’ang 14. 1 (Taisho 1. 88b ff.). 
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нен или неистинен. Очевидно е обаче, че случаят не е 
такъв. 

Буда определя два възгледа, които доминират. Шест-
десет и двата възгледа от Brahmajàla-suttanta по един 
или друг начин развиват две основни схващания: за пер-
манентно съществуване (atthità, атхитà, санскр. astitva, 
аститва) и за не-съществуване (n’atthità, н’атхи-тà, 
санскр. nàstitva, нàститва). По-нататък той изяснява 
мотивите, поради които тези възгледи трябва да бъдат 
отхвърлени. Тези мотиви са епистемологически и следо-
вателно заслужават изчерпателно проучване. 

„Понятието за не-съществуване в света не се появява 
за онзи, който възприема възникването на света с пра-
вилно познание“. В цитираното изречение се срещат два 
изключително важни от епистемологическа гледна точка 
термина. Става дума за: (1) „възприема“ (passati, пасса-
ти) и (2) „истинска мъдрост“ (sammapakka, саммапаï-
ïà). Импликацията на първия от тези термини е напълно 
лишена от мистичност. „Passati“ или „възприема“ озна-
чава възприятие във всекидневния смисъл на думата. 
Възприетото не е нещо мистично и тайнствено – това е 
простото възникване и изчезване на феномените в света. 
Не става дума, поне в настоящия контекст, за някаква 
уникална форма на прозрение, която обикновения човек 
не притежава. 

При термина „истинска мъдрост“ (sammapakka) не-
щата стоят по друг начин. В повечето случаи сетивният 
опит на обикновения човек е „окован с привързване, 
вкопчване и наклонност” (upaya-upadana-abhinivesa-vini-
bandha, упàя-упàдàна-абхинивеса-винибандха). Те са оп-
ределяни от предразсъдъците, желанията и страховете на 
човека. Ако той е способен да избегне привързването, 
вкопчването и наклонността и ако не следва своите наг-
ласи, този човек не би приел становището: „Това е моят 
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[перманентен] Аз“. Вместо това би възприемал феноме-
ните в света като възникващи и изчезващи. 

Дори обикновените хора, не съумели да се освободят 
напълно от предразсъдъци, са способни да възприемат 
възникването и изчезването на феномените. Следовател-
но в някаква степен възприятието на обикновения и на 
просветления за „правилното знание“ и за „привързване-
то, вкопчването и наклонността“ не се различават. Въп-
реки това обикновеният човек продължава да търси веч-
на субстанция зад феномените или пък висше същество, 
което направлява света. Този човек е връхлетян от съм-
нения спрямо собственото си възприятие. Един от начи-
ните съмнението да бъде неутрализирано е човек да се 
придържа към даденостите, без да търси нещо мистери-
озно. Буда разбира, че „когато феномените (dhammà, 
дхаммà) се явяват пред решителен и отдаден на съзерца-
ние брахман, той вниква в зависимия произход на собст-
вените си съмнения и по този начин ги преодолява 36“.  

Според Kaccayanagotta-sutta съмнението не ще спо-
лети онзи, който разбира нещата по начина, по който те 
се случват (yathabhutam, ятхàбхóтам) и не търси пер-
манентен и вечен Аз. Например, ако той разбира зависи-
мия произход на страданието (dukkha, дуккха), той не ще 
изпадне в съмнение. С други думи, вместо да търси мис-
тични причини, човек трябва да се насочи към причини-
те, които могат да бъдат онагледени в контекста на ситу-
ацията. В този случай от голяма полза може да бъде соб-
ствения му опит и следователно, за да придобие такова 
знание, човек не се нуждае от учител, който да му го 
предаде по някакъв тайнствен начин. Така знанието на 
този човек не би било друго-зависимо (apara-paccaya 

                                                   
36 Ud 1. 
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kajam ev ‘assa ettha hoti, апара-паччаÿ-ïàîам ев ‘асса 
ет-тха хоти).  

Смята се, че постигналият такова знание притежава 
„правилен възглед“ (samma-ditthi). В ранния будизъм 
„правилният възглед“ се противопоставя на „погрешния 
възглед“ (miccha-ditthi, миччхà-диòòхи). Тук обаче не 
става дума за противопоставяне, подобно на това между 
истина и неистина в предбудистката традиция, където 
истината се отъждествява със съществуващото (sat). 
Всичко, което съществува, е истинско, а истинското по 
дефиниция не може да бъде друго освен истинско. Спо-
ред тази априорна дефиниция „истината“ следва да бъде 
нещо, което винаги съществува. Придобитото чрез се-
тивните рецептори обаче не винаги е налично. Оттук се 
извежда положението, че истинското се различава от се-
тивния опит – то е винаги (sassata, сассата) и във всич-
ко; изразява се с вездесъщата онтологична истина 
(atman) и с вездесъщата нравствената истина (brahman). 

Както бе споменато по-рано, теорията на съществу-
ването, т. е. теорията, според която „всичко съществува“ 
(sabbam atthi, саббам аттхи), е неправилна не защото 
това може да бъде потвърдено, а защото в нея не се взе-
ма под внимание емпирично дадения факт на изчезване-
то (nirodha, ниродха). Затова тази теория не се окачест-
вява като „лъжовна“ (а-satya, а-сатя), „несъществува-
ща“ или „неистинна“, а като „объркване“ (musa, мусà, 
санскр. mrña, мðøà). 

Според Буда отказът от теорията на „все-
съществуването“ не прави верен обратния възглед, а 
именно, че „нищо не съществува“ (sabbam n’atthi, саб-
бам-н’аттхи). Този възглед имплицира много повече от 
обикновено отричане на перманентна и вечна субстан-
ция в човека (atman) или във вселената (brahman); става 
дума за тотален дисконтинуитет във феномените и за 
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унищожението им (uccheda, уччхеда). Както и предиш-
ния, този възглед е погрешен, но не защото това може да 
бъде доказано, а защото в него не се вписват някои ас-
пекти на опита – например възникването (samudaya, са-
мудая). 

Буда не е търсил строги логически аргументи, с кои-
то да отрече тези теории. Той просто ги отбягва в своето 
обяснение на съществуването. За това свидетелства не-
говият аргумент: „Без да навлиза в която и да е крайност, 
Татхагата те учи на средното учение“ (ete te ubho ante 
anupagamma majjhena tathagato dhammam deseti, ете-те-
убхо-анте-анупагамма-маджджхена-татхàгато-
дхаммам-десети). 

Буда ясно разграничава философията си от тази на 
Sakjaya Bellatthiputta (Саïджая Беллаòòхипутта), живял 
по същото време. Последният отказвал да прави каквито 
и да е изказвания от страх да не бъде хванат в грешка37. 
Няма основания да се смята, че след като е отхвърлил 
двете крайни теории, Буда се е въздържал да изложи ка-
къвто и да било възглед и е съблюдавал пълно мълчание. 
Такова предположение би подкопало автентичността на 
почти всички свързани с Буда учения и би станало преч-
ка за възприемане на величието на този философ и духо-
вен водач, чието послание, за разлика от посланието на 
скептичния Саïджая Беллаòòхипутта, не изпада в забве-
ние, а се превръща в мощно доминиращ светоглед през 
последните двадесет и пет века. Ето защо заключителна-
та част на Kaccayanagotta-sutta в никакъв случай не 
следва да бъде пренебрегвана като по-късна интерпола-
ция на т. нар. Тхеравàда.  

В тази заключителна част Буда се опитва да обясни 
човешката личност, както и нейното пребиваване в света 

                                                   
37 D 1. 58–59; Ch’ang 17. 1 (Taisho 1. 107a). 
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с принципа на зависимостта, без да прибягва към разк-
ритикуваните преди това крайни възгледи. В първата 
част той описва личността така, както тя се развива във 
времето, окована в зависимостта на „привързването, 
вкопчването и наклонността“. Това е дванадесетстепен-
ната формула (dvadasanga), изложена в положителна 
светлина. Тя описва последствията от невежеството, 
нагласите и поведението, което в следствие на тези наг-
ласи тласка човешките същества към състояния на стра-
дание и нещастие, както и към продължаващ процес на 
раждане и смърт. Във втората част чрез същата формула, 
но вече в негативни термини, се разяснява как чрез отст-
раняването на невежеството човек успокоява нагласите 
си, отстранява страданието и слага край на кръговрата 
раждане-смърт. Така завършва Kaccayanagotta-sutta.  

Макар и кратка, тази беседа недвусмислено разкрива 
основните учения на Буда, а огромната компилация в 
Àгама и Никàя предлага развитие на тези учения. Въпре-
ки че отрича съществуване и не-съществуване в един ме-
тафизичен план, Буда признава съществуване и не-
съществуване на емпирично ниво. В този смисъл същес-
твуването или не-съществуването се отнасят към прежи-
вяването на последствия или резултати (attha, аттха, 
санскр. artha, артха). Следователно, тъй като е бил на-
ясно с метафизическите импликации на именителните 
форми „съществува-не“ (atthi-ta) и „не-съществува-не“ 
(n’ atthi-ta), Буда използва глаголните форми „съществу-
ва“ (atthi) и „не съществува“ (n’atthi) за да обясни възг-
леда си за съществуване. 38  

Съществуването на неща, тяхното възникване и 
угасване са недвусмислено изразени в прословутата 
формула: 

                                                   
38 Ud 80.  
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„Когато онова съществува, това става; при възниква-
нето на онова, възниква това. Когато онова не съществу-
ва, това не става; при изчезването на онова, угасва това 
(Imasmim sati idam hoti, imassa uppada idam uppajjati. 
Imasmim asati idam na hoti, imassa nirodha idam nirujjhati, 
Имасмим сати идам хоти, имасса уппàдà, идам уппа-
джджати. Имасмим асати идам на хоти, имасса ни-
родхà идам нируджджхати)“.39 

Въпреки това, езиковите конвенции от времето на 
Буда не са му предоставили адекватни формални средст-
ва, с които да изрази идеите си. В онази епоха схващане-
то за себе-причиняване (sayam katam, саям катам, сан-
скр. svayam krtam, сваям кðтам) е било широко разп-
ространено. Уви, то е съдържало импликация, която Бу-
да е искал да избегне: разбирането за перманентен и ве-
чен (sassata) метафизичен Аз (atman). Схващането за 
външно причиняване (param katam, парам катаì, сан-
скр. para-krtam, пара-кðтаì) пък почти не се е различа-
вало от материалистката позиция за унищожението – и в 
двата случая става дума за отхвърляне на нравствената 
отговорност.40 Съчетанието на тези две схващания също 
не е било задоволително за Буда, който вероятно е про-
зирал загатванията за тяхното съчетаване41 в причинно-
следствената теория на джайнистите. При така създалите 
се обстоятелства за Буда е било почти невъзможно да 
изкаже разбирането си за съществуване. Вероятно имен-
но това е допринесло за първоначалната му уклончивост 

                                                   
39 M 1. 262–264; S 2. 28.70, 96; Ud 2; Tsa 10. 7 (Taisho 2. 67a); 

14. 16 (Taisho 2. 100a), etc. Вж. Kalupahana, Causality, 90.  
40 S 2. 18; Tsa 12. 20 (Taisho 2. 86a); вж. също Kalupahana, 

Causality, 5–6.  
41 Ibid.  
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да изложи идеите си. Въпреки всичко, той се справя с 
това начинание. 

За да обясни начина, по който един феномен дава 
началото на друг или как причината води до следствие-
то, Буда би трябвало не само да разкрие същността или 
субстанцията, която поражда следствието от причината, 
но и да извлече следствието по необходимост от причи-
ната – задача, за която той не е притежавал нужните ем-
пирични средства. Така той решава да обясни този про-
цес чрез термина „зависимост“. Буда проследява дадено 
следствие в неговото ставане (samuppanna, самуппанна) 
до причина или поредица от причини, от които то зависи 
(paticca, паòичча). Веднъж изследвал по този начин 
процеса на ставане (bhava, бхава), Буда полага принцип, 
чрез който обяснява последователните възниквания. Та-
ка от наблюдението на „зависимо произлезли“ феномени 
(paticca-samuppanna), той извлича принципа на „зависи-
мо възникване“ (paticca-samuppada, паòичча-самуппà-
да). Тази формулировка изпъква ярко поради липсата � 
в пред-будистката традиция. 

Буда е означавал „нещата“ или „феномените“ със 
стария индийски термин dharma, но винаги е внимавал 
това понятие да бъде дефинирано като „зависимо произ-
лезли феномени“ (paticca-samuppanna-dhamma). Повече-
то от споровете в по-късния будизъм се водят именно 
около разбирането за dharma. Затова е редно тук да бъ-
дат изследвани различните употреби на този термин в 
беседите на Буда.  

В ранните текстове, терминът dhamma (санскр. 
dharma) има четири взаимно свързани значения: 
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1. Dhammà (в множествено число) означава феноме-
ни или неща.42 Това са зависимо произлезлите феноме-
ни, отнесени към предишни. Могат да бъдат описани 
също като елементи на опита. 

2. Dhammo (в единствено число) означава феномени 
или неща в тяхната еднородност, изложена в принципа 
на зависимостта (paticca-samuppada). 43 

3. Dhamma (в множествено число) означава неща или 
феномени, оценени като добри или лоши в нравствен 
смисъл.44 Добро често се означава с dhamma, а зло – с 
отрицанието му, а-dhamma (а-дхаммà). 

4. Dhammo (в единствено число) изразява едно-
родността на нравствените феномени. Последните фор-
мират образеца или идеала за нравственост, изведен от 
нравственото съвършенство на мъдреца. От това следва 
допълнителното значение на dhammo45 – свобода (nibba-
na, ниббàна).  

За да отграничи разбирането си за dhamma от хинду-
истката концепция, според която dharma означава реал-
ност (atman), Буда използва схващането за резултат, 
последствие или плод (attha, санскр. artha). По този на-
чин той подчертава прагматическото значение на 
dhamma. Според Буда всичко, което е истинско или ре-
ално (bhuta, бхóта, taccha, таччха), дава резултат 
(atthasamhita, аттхасамхита).46 Това прагматистко оп-
ределение на „истина“ или „реалност“ се използва по-
често при изясняването на нравствените феномени. Ре-

                                                   
42 Ibid.  
43 S 2. 25; 3. 3–4; Tsa 12. 14 (Taisho 2. 84b).  
44 Ibid. Също и M 1. 167, 324, 325.  
45 M 1. 415–417; Chung 3. 4 (Taisho 1. 436a ff. ) 
46 Thag 304.  
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зултатите, последствията или плодовете могат да бъдат 
три вида: 

1) лошо, зло – an-attha, съответства на а-dhamma.  
2) добро, благотворно – attha, съответства на dhamma 
3) върховно добро, върховен плод – param’ attha, съ-

ответства на nibbana.47  

Език и истина в концепцията на Буда 
Освен четирите посочени по-горе емпирични импли-

кации, dharma притежава още една, по-обща употреба: 
dharma (или sad-dharma, сад-дхарма) изразява концеп-
цията за „истинно учение“, която без колебание може да 
бъде разбрана и като „правилно изказване“. Последното 
несъмнено представлява интерес за съвременната линг-
вистична философия, която обикновено е враждебна към 
метафизиката и настоява, че „истината“ се отнася до из-
казвания. Тази употреба на dharma в будисткия � кон-
текст автоматично изключва всеки опит да се говори за 
транс езикова истина или реалност. 

Зависимият произход е средният път, който стои 
между двете крайности на увековечаването и унищоже-
нието, на строгия детерминизъм и хаотичния индетер-
минизъм, на абсолютната реалност и нихилистичната 
нереалност, на перманентната идентичност и тоталното 
различие. Буда излага междинната позиция по начин, 
който изключва схващането, че средният път е отвъд 
лингвистично описание или трансцендира всяка форма 
на вербален израз. Фактически двата термина, които 
обикновено се използват в абсолютистките системи на 
индийската философия за означаване идеите за „неизра-
зимо“ (avacya, авàчя) и „неопределимо“ (anirvacaniya, 
анирвачанèя), не се срещат никъде в ранните беседи на 

                                                   
47 M 1. 395; също и 3. 237 
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Буда. В тези беседи се среща терминът avyakata (авÿка-
та) – „необявен“, „не-обяснен“, използван по отношение 
на въпросите за продължителността и размерите на Все-
лената, идентичността или различието между душата и 
тялото, както и за статута на tathagata (татхàгата) след 
смъртта му. Тези проблеми са необясними на емпирично 
ниво.48 Според Буда всичко, което е дадено емпирично, е 
описуемо или определимо, при това без да е нужно да се 
приемат метафизически гледища. 

Следователно, в разбирането на Буда, езикът не е сам 
по себе си неадекватно средство за изразяване на онова, 
което е емпирично. Въпреки това съвременните тълкува-
тели на будизма допускат, че Буда е смятал езика за нес-
пособен да изрази постигнатата от него истина за същес-
твуването. Потвържденията в подкрепа на такава интер-
претация са твърде съмнителни. Не са направени опити 
да се изследват думите на Буда за собственото му прос-
ветление, записани в беседи като „Благородната мисия“ 
(Ariyapariyesana) (Арияпариесана). 49  Повечето съвре-
менни книги, посветени на будизма, приписват на Буда и 
учениците му, включително и на по-късните му последо-
ватели като Нàгàрджуна, разграничението между 
sammuti (саммути) и paramattha (параматтха). Чан-
дракèрти дефинира sammuti (санскр. samvrti, саìвðти) 
като език50, а paramattha (санскр. paramartha, парамарт-
ха) като върховна реалност или абсолютна истина. 51 
Термините sammuti и vohara (вохàра) се появяват в ран-
ните текстове. 52 Sammuti се извежда от сам + √ ман 53 

                                                   
48 Sn 68.  
49 Вж. Каlupahana, Causality, 177–183.  
50 M 1. 160–175; Chung 56. 1 (Taisho 1. 775c ff. ) 
51 MKV 264, 492.  
52 Ibid., 374.  
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(„мисля“) и буквалното му значение е „съгласие“, а от-
там – „конвенция“. Vohara (санскр. vyavahara, вявахàра) 
означава „употреба“. Съществува погрешното тълкува-
не, според което и двата термина имплицират „език“. 
Това внася неразбиране както в ученията на Буда, така и 
в тези на Нàгàрджуна. Няма основания значението на те-
зи термини да бъде ограничено само до „език“. 

Съществуват различни типове конвенции (sammuti) – 
езикови, обществени, държавни, нравствени и дори ре-
лигиозни. Дори и бегъл поглед върху предбудистката 
традиция би разкрил начина, по който индийците изди-
гат тези конвенции до нивото на абсолютни реалности. 
Езикът на Ведите се превръща в абсолютния език, който 
таи в себе си чудотворни сили. Някои индийски учени с 
отлично образование все още вярват, че ведическият 
език е майка на всички езици, въпреки наличието на ези-
ци като дравидските 54 и китайския, които нямат нищо 
общо с него. Според тези учени, нито една дума от този 
език не подлежи на корекция. Социалната йерархия на 
четирите съсловия също е конвенция, която придобива 
абсолютен статут. За нарушителите � са били предвиж-
дани наказания, а Арджуна е бил възнаграден, защото я е 
поддържал. Държавните конвенции извеждат своята аб-
солютност от абсолютността на социалната система. 
Владетелят (kñatriya), който нарушава закона (dharma), 
като не спазва съветите на духовния водач (brahmaja), е 
бил обречен на провал. По същия начин стои въпросът с 
безусловността на нравствените конвенции – единстве-
ното приемливо от нравствена гледна точка поведение 
било онова, чрез което се съхранявала системата на със-

                                                                                                    
53 Глагол от осмо спрежение; глаголният корен „ман“ може 

да буде от четвърто или от осмо спрежение. 
54 Голяма езикова група, разпространена в централна и южна 

Индия, както и в Шри Ланка. (бел. прев.) 
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ловията. Религиозните задължения също били строго ус-
тановени и не подлежали на изменение. 

Когато Буда говори за sammuti в Sutta-nipata (Сут-
та-нипàта), той има предвид всички тези конвенции.55 
Според него, те почиват на определени условия (puthuj-
ja, путхуджджà) и следователно не са върховни и абсо-
лютни; нямат универсална валидност. Буда е разбрал, че 
когато тези конвенции биват смятани за върховни и аб-
солютни (paramam, парамам), те допринасят за най-
лошата форма на догматизъм (ditthi, диòòхи), която, от 
своя страна, води до всички конфликти (kalaha, калаха, 
viggraha, вигграха) в света.56 Те пък конституират най-
лошите форми на обвързване, ограничение, принуда и 
робство. Затова Буда е смятал, че мъдрият човек (vidva, 
видвà) не се привързва (na upeti, на упети) към подобни 
конвенции.57 Това не означава, че той игнорира всички 
конвенции. Като разбира както тяхната условност, така и 
тяхната плодотворност, той нито ги издига до нивото на 
върховни реалности, нито ги схваща като абсолютно не-
реални и следователно безполезни.  

Свободата (nibbana) намира най-точната си интерп-
ретация като свобода от фикс идеи, независимо дали те 
са „за“ или „против“ такива конвенции. Отстраняването 
на тези мании (фиксации, обсебености, обсесии) или 
препятствия (prapakca, прапаïча) се оказва по-трудно от 
отказването от сетивните удоволствия, защото ако осво-
бождение значи само второто, Буда би постигнал прос-
ветление още по време на аскезата си. 

                                                   
55  D 1. 202 (където всички четири термина sàmakka 

(сàмаïïà), nirutti (нирутти), vohàra (вохàра) и pakkatti (паííатти); 
Sn 897.  

56 Sn 897.  
57 Ibid., 903.  



44 

Трудността се определя от възприемането на средния 
път без конвенциите да се приемат като абсолютни или 
да се отхвърлят като безполезни. Уникалността на фило-
софията на Буда се състои в начина, по който средният 
път може да бъде възприет по отношение на всяка кон-
венция, независимо дали тя е езикова, обществена, дър-
жавна, нравствена или религиозна. Тъй като настоящото 
изследване разглежда философията на Буда само като 
встъпление в мисълта на Нàгàрджуна, и тъй като пос-
ледният се е занимавал предимно с основните учения на 
Буда, вниманието ни ще се насочи преди всичко към на-
чина, по който Буда е използвал средния път, за да тре-
тира езиковите конвенции.  

Както бе споменато по-рано, в ранните беседи тер-
минът sammuti означава всички видове конвенции. Има 
обаче два термина, които се използват специално за оз-
начаване на езиковите конвенции. Става дума за nirutti-
pattha (нирутти-паттха) (пътят на етимологията) и 
adhivacana-pattha (адхивачана-паттха) (пътят на опре-
делението). Samyutta-nikaya (Самюта-никàя) съдържа 
важен текст, посветен на езиковите конвенции. Според 
него, те не следва да бъдат съблюдавани като абсолютни 
истини, нито пък да бъдат пренебрегвани като безполез-
ни договорки. Този текст, именуван Nirutti-patha (Ни-
рутти-паттха), гласи следното: 

„Има три вида термини, езикови конвенции или 
употреби на думите. Те са различни, различавали са се в 
миналото, различни са в настоящето и ще бъдат различ-
ни в бъдещето. Мъдрите брахмани и отшелници не пре-
небрегват никоя от тях. Всяка материална форма (rupa, 
рóпа), която е била, престанала е да бъде, която е в ми-
налото и се е променила, се именува, счита или определя 
като „била е“ (ahosi, ахоси) и не се взема като „същест-
вува“ (atthi) или като „ще бъде“ (bhavissati, бхависса-
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ти)…. [Това се повтаря за останалите четири агрегата: 
чувство, възприемане, нагласи и съзнание. ] Всяка мате-
риална форма, която не е възникнала, нито се е случила 
– се именува, счита или определя като „ще бъде“ 
(bhavissati) и не се счита като „съществува“ (atthi) или 
„била е“ (аhosi)… Всяка материална форма, която е въз-
никнала и се е явила, се именува, отчита или определя 
като „съществува“ (atthi) и не се определя като „била е“ 
(аhosi), нито пък като „ще бъде“ (bhavissati).“58  

Буда съветва учениците си „да не се придържат към 
диалектическата употреба на езика, но и да не излизат 
извън границите на езиковата конвенция“ (janapada-
niruttim nabhiniveseyya samakkam natidhaveyya, джана-
пада-нируттим-нàбхинивесея). 59  В това се изразява 
междинната му позиция спрямо езиковата конвенция. 
Крайностите спрямо тази позиция са: езикът е или вър-
ховно реален (както в случая с индийците, превърнали 
Вач60 във върховна богиня); или езикът е безсилен в из-
разяването на върховното. 

Според Буда, езикът добива своя „смисъл“ (attha), 
когато употребата му води до резултати (attha). Следова-
телно, истината (bhuta, taccha) е онова, което дава резул-
тати (attha-samhita).61 Буда не е признавал, че нещо, кое-
то е погрешно, може да донесе резултати. В този план 
истината може да бъде отъждествена със „смисления“ 
език. Оттук следва, че езиковите изрази, които имплици-
рат перманентност или унищожение, са „безсмислени“ 
(an-attha), защото не реферират нищо от опита 

                                                   
58 Ibid. , 897.  
59 S 3. 70–73; Tsa 10. 5 (Taisho 2. 65c–66a).  
60 В хиндуизма Вач е богиня на словото и речта, съпруга на 

Брахма. 
61 M 3. 230; Chung 43. 5 (Taisho 1. 701a f. ) 
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(dhamma). Под опит тук се разбира изпитан резултат 
(attha); не става дума за неопределима реалност. 

След като по този начин отхвърля традиционния ин-
дийски възглед за вечната духовна същност на човека 
(àtman) и материалисткия възглед за материята (или тя-
лото) като единствена реалност, Буда продължава да го-
вори за психо-соматичната индивидуалност (nama-rupa, 
нàма-рóпа) чрез термини като „аз“ (aham, ахам), „ти“ 
(tvam, твам) и дори „себе“ (atta, атта).  

Като мощно философско и духовно движение, с по-
соката си будизмът застрашава самите основи на тради-
ционната индийска философия и религия. Затова ин-
дийските мислители са преформулирали своя субстан-
циалистки светоглед и го представили по един по-
изтънчен и приемлив начин в Bhagavadgita (Бхага-
вадгèтa). Понятието dharma в този текст може да бъде 
разгледано през призмата на представената по-горе бу-
дистка типология: аn-artha, artha и paramartha. Факти-
чески индийските мислители излагат субстанциалистка 
интерпретация вместо прагматистките определения, из-
ползвани от будистите: 

1) an-artha = илюзорната психофизична индивидуал-
ност (nama-rupa), която контрастира с истинския Аз 
(atman).  

2) artha = окованият в психо-соматичната индивиду-
алност перманентен и вечен Аз (atman), наричан още 
dehin (дехин62) (обитаващ тялото).  

3) paramartha = paramatman (парамàтман), върхов-
ната реалност; отъждествяваният с Бог универсален Аз.  

По този начин се слага началото на жестокия спор 
между будисти и традиционалисти. Той продължава ня-
колко столетия, докато към седми-осми век будизмът 

                                                   
62 Буквално „имащ/притежаващ тяло“ 
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напълно изчезва от Индия, за да се развие и процъфти в 
страните, граничещи с нея на юг, както и в Далечния Из-
ток.  

Времето на Шрaваките 
Не е лесно една прагматистка философия да се изп-

рави срещу доведена до крайност абсолютистка тради-
ция, подобна на онази в Bhagavadgita, и да оцелее. Един 
от опитите на будистите да противостоят се е състоял в 
компилирането на прочутата в наши дни класика 
Dhammapada (Дхаммапада). От самото заглавие става 
ясно, че целта е да се неутрализира субстанциалисткото 
понятие за dhamma в индийския абсолютизъм. Изправе-
ни срещу яростната атака от страна на индийските мис-
лители, застъпващи своята концепция за atman, будист-
ките философи прекарвали по-голямата част от времето 
си в изследване на това, което последните наричали 
dhamma. Стремели се да докажат, че то не изразява пер-
манентен и вечен Аз. Както Кенет Инада отбелязва пра-
вилно, това време маркира „най-активния, жизнен и из-
пълнен с надпревара период в будистката история, ста-
нал известен като периода Абхидхарма… Ако става дума 
за високи постижения в будистката история, то периодът 
Абхидхарма със сигурност трябва да бъде оценен на 
много високо ниво. Това е период на кипеж и процъфтя-
ване в будисткото мислене. От идеологическа гледна 
точка, в будистката история няма друг период, незави-
симо дали става дума за Тхеравàда или Махàÿна или до-
ри за периоди, в които будизмът се издига до национал-
но ниво, като например династията Танг в Китай, който 
да може да се сравнява или да достигне степента на ак-
тивност, отбелязана през този период.”63 

                                                   
63 M 1. 395; 3. 237.  
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До нас са достигнали два пълни корпуса с Аб-
хидхарма текстове. Първият е съхранен от Тхеравàда и 
съдържа следните заглавия: 

1. Dhammasangani (Дхаммасаíгани) 
2. Vighanga (Вигхаíга) 
3. Dhàtukathà (Дхàтукатхa) 
4. Puggalapakkatti (Пуггалапаïïатти) 
5. Kathàvatthu (Катхaваттху) 
6. Yamaka (Ямака) 
7. Patthana (Паòòхàна) 
Втората версия е съхранена от школата Сарвàстивà-

да. В обема � влизат една основна и шест допълващи 
разработки: 

1. Jkànaprasthana (Джïàнапрастхàна) (приписвана 
на Кàтÿянèпутра) (Katyayaniputra) 

2. Sangitiparyaya (Саíгèтипарÿя) (приписвана на 
Махà Кауøòхила/Шaрипутра) (Maha Kaucthila/Sàriputra) 

3. Prakarajapada (Пракараîапàда) (приписвана на 
Васумитра (Vasumitra) 

4. Vijkanakaya (Виджïàнакàя) (приписвана на Дева-
шарман (Devasarman) 

5. Dhatukaya (Дхàтукàя) (приписвана на Пурîа или 
Васумитра (Purja/Vasumitra) 

6. Dharmaskandha (Дхармаскандха) (приписвана на 
Шàрипутра/Маудгалÿяна) (Sariputra/Maudgalyayana) 

7. Prajkaptisastra (Праджïаптишàстра) (приписва-
на на Маудгалÿяна) (Maudgalyayana) 

Фактът, че тези компилации са запазени от школите 
Тхеравàда и Сарвастивàда в никакъв случай не ги опре-
деля като сектантски. Това важи за който и да било 
текст, съхранен от която и да било школа. Въпреки, че в 
тези две компилации проблемите се трактуват по разли-
чен начин, самите проблеми не се различават. И в двата 
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корпуса става дума за категориите, чрез които в ранните 
беседи по един по-скоро несистематичен начин се изс-
ледват човешката личност и човешкия опит. Анализът на 
човешкия опит в агрегати, елементи и сетива, обединени 
под наименованието dharma или елементи на съществу-
ването, вероятно е бил с първостепенна важност за ком-
пилаторите на Абхидхарма. Целта на този анализ несъм-
нено е била да покаже липсата на Аз или субстанция зад 
феномените. Връзките между тези феномени също са 
били подложени на изчерпателен анализ, който отбеляз-
ва известен схоластичен напредък в изследването на то-
зи род проблеми, като в същото време не се отклонява от 
основните учения на ранния будизъм. Изследването на 
двете компилации разкрива, че в тях по някакъв начин се 
разглеждат въпросите, занимавали преди това и Буда. 
Става дума за „зависимо произлезли феномени“ (paticca-
samuppanna-dhamma) и „зависимия произход“ (paticca-
samuppada). Разбирането на тези два процеса се е смята-
ло за правилното разбиране, което в края на краищата 
води към постигането на свобода (nirvaja, нирвàîа). 

Уви, две от принадлежащите към Абхидхарма школи 
стигат твърде далеч в своето абстрактното изследване на 
dharma. Вероятно за това е допринесла непримиримата 
критика към будизма от страна на традиционната ин-
дийска философия. Тези две школи стават известни като 
Сарвàстивàда и Саутрàнтика. 

Сарвàстивàда приключват изследването си върху 
dharma с концепция за първични атомни елементи, но не 
успяват да я развият дори в теория с четири прости вза-
имовръзки. Така биват принудени да въведат метафи-
зичното схващане за „себе-природа“ (svabhàva), за да 
обяснят дадената в опита трайност на отделните фено-
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мени.64 Тази себе-природа не би могла да бъде обявена 
за не-перманентна или променлива, защото по този на-
чин самата цел на въвеждането � би била обречена. За-
това Сарвàстивàда настояват, че тази „себе-природа“ 
(svabhava, dravya – дравя) на dharma продължава да съ-
ществува през трите времеви измерения – минало, нас-
тояще, бъдеще. В очите на заклети не-субстанциалисти 
(anatmavadi, анàтмавàдè) като последователите на Буда 
не би могло да има по-еретическа концепция от тази. 

Възгледът, според който дхармите притежават себе-
природа, нанася удар върху принципа на „зависимия 
произход“ (pratitya-samutpada), централната концепция в 
ранния будизъм и ранната Абхидхарма. От този момент 
„зависимост“ започва да се обяснява на базата на „себе-
природа“. Оказва се, че последната силно наподобява 
теорията за причиняването (satkarya-vada, саткàря 
вàда), формулирана с прецизни логически аргументи от 
школата Samkhya (Сàìкхя)65. Приликите между Сарвàс-
тивàда и Сàìкхя са толкова много, че човек не може да 
не отчете взаимното влияние и размяната на схващания 
между тях. 

Освен традицията, представлявана от Моггалèпутта-
тисса, има и други школи, които реагират срещу кон-
цепцията за „себе-природа”. Една от тях е Саутрàнтика – 
както самото име подсказва, тази школа открито е отри-
чала „трактатите“ (sastra) и е настоявала за завръщане 
към „беседите“ (sutranta, сóтрàнта) като единствен из-
точник за изследвания върху словото на Буда.66 Саутрà-
нтика разглеждат понятието за „себе-природа“ като 
прикрита теория на „Аз“ (atma-vada, àтма-вàда). Въп-

                                                   
64 Inada, Nàgàrjuna, 6,  
65 Вж. Kalupahana, Causality, 148–149.  
66 Ibid. 149–150.  
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реки това, поради някаква необяснима причина, те не 
успяват да разберат, че нито атомистичната теория 
(paramaju, парамàîу), нито концепцията на моментите 
(kñaja, кøаîа) са част от ранните учения на Буда, от бе-
седите или от текстовете на Абхидхарма. Вероятно са 
приели, от една страна, че не тези две идеи стоят в осно-
вата на объркването сред представителите на Сарвàстив-
àда. От друга страна, те са смятали, че двете идеи в 
крайна сметка не са несъвместими с учението за не-
перманентността (anicca, аничча, санскр. anitya, анитя), 
формулирано в ранните беседи. И така, Саутрàнтика за-
почват да тълкуват „зависимостта“ с оглед на атомизма и 
теорията на моментността. Крайният резултат е приема-
нето на нещо като не-тъждествена теория на причинява-
нето (asatkarya-vada, асаткàря-вàда), подобна онази, 
предложена от традиционната индийска школа Vaisecika 
(Вайшеøика).67  

Субстанциалистката концепция на Сарвàстивàда за 
dharma е била открито критикувана от представителите 
на Саутрàнтика, но нежеланието на последните да се от-
кажат от теорията на моментите (kñaja) ги поставя пред 
тежка задача. Тя се състои в обяснението на дадената в 
опита продължителност на личността. Появяват се близ-
ки, а понякога и тъждествени на Саутрàнтика школи, ка-
то например „персоналисти“ (pudgala-vada, пудгала-
вàда) и „трансмиграционисти“ (samkranti-vada, саìкрà-
нти-вàда)68. Имената им загатват за начините, по които 
представителите на Саутрàнтика са се опитвали да прео-
долеят възникналите в резултат от теорията на моменти-
те трудности.  

                                                   
67 Sakv,11.  
68 Kalupahana, Causality, 152–153.  
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По този начин Сарвàстивàда и Саутрàнтика излизат с 
доста усложнена мрежа от теории. Всяка от двете школи 
допринася за настъпилия във философско отношение 
безпорядък. Първата полага в причината „себе-природа“ 
(svabhava) и подчертава еднородността (ekatva, екатва) 
на причината и следствието. Втората не признава такава 
„себе-природа“, а възприема „друга природа“ (para-
bhava, пара-бхàва) и настоява за различието (nanatva, 
нàнатва) между причина и следствие. Концепцията на 
Сарвàстивàда за себе-природа (svabhava) се прилага към 
всички феномени, включително към човешката индиви-
дуалност. Саутрàнтика, които отричат себе-природа във 
феномените, скришом въвеждат в разбирането за човеш-
ка индивидуалност концепцията за Аз или „личност“ 
(atman, pudgala – пудгала).  

Първият реформатор:                              
Моггалèпутта-тисса 
Руският будолог Т. Шчербацки бе един от първите 

западни учени, пренебрегнали значителните разлики 
между ранния будизъм и Абхидхарма от една страна, и 
интерпретацията на беседите при Сарвàстивàда/ Саутрà-
нтика от друга. Според него Сарвàстивàда не е просто 
трактовка на Абхидхарма и раннобудистките текстове; 
Сарвàстивàда е Абхидхарма и ранно-будистките тексто-
ве.69 Въпреки това, има поне един последовател на Буда, 
който отказва да приеме за верни интерпретациите на 
Сарвàстивàда и Саутрàнтика. Става дума за Моггалè-
путта-тисса, чиито възгледи съвременната научна крити-

                                                   
69 Вж. Jiryo Masuda, “Origin and Doctrines of Early Indian Bud-

dhist Schools,” (превод на Сюан-чуан версията на трактата на Ва-
сумитра). Asia Major 2 (1925): 17.  
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ка лекомислено е загърбила въпреки тяхната яснота и 
логическа аргументация. 

Моггалèпутта-тисса извършва „велико пречистване“ 
в рамките на будистката традиция почти 250 години след 
Буда и 300 преди Нàгàрджуна. С издаването на указите 
от „Малката Скала“, индийският император Ашока про-
пъжда подлите и еретични монаси и ги принуждава да 
носят бели (мирянски) одежди. Така той става обедини-
тел на будистката общност (samgha, саìгха). Това про-
чистване обаче е направено възможно от Моггалèпутта-
тисса с неговия прочут трактат „Спорни моменти“ 
(Kathàvatthu). В него той опровергава идеите на почти 
седемнадесет еретични спрямо будизма школи. „Смята 
се, че когато Моггалèпутта-тисса e полагал matika 
(мàтикà) (темите) на Kathàvatthu, той е заимствал мето-
да, използван от Буда – satthara dinna-naya-vasena (сат-
тхарà динна ная васена)“.70 Kathàvatthu е монументално 
произведение, целящо завръщане към ранните учения. 
Авторът му използва абстрактна логика за първи път в 
будистката история. Въпросът дали употреба � е била 
уместна не е предмет на настоящото изследване; единст-
веното важно в случая е, че Моггалèпутта-тисса се е от-
насял критично към несъвместимите с философията на 
Буда идеи.  

Въведената от представителите на Саутрàнтика и 
съмишлениците им метафизическа теория за личност 
(pudgala) е първият възглед, критикуван в Kathàvatthu.71 
С изключителна сръчност и логическа точност, Моггал-

                                                   
70 T. I. Stcherbatsky, The Central Conception of Buddhism and 

the Meaning of the Term “Dharma” (London: Royal Asiatic Society 
1923), 37–38; Buddhist Logic (Leningrad: Academy of Sciences of 
the USSR, 1930), I. 4–5.  

71  Jayawickrema, Kathàvatthuppakaraja-atthakathà (London: 
PTS 1979), xv. 
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èпутта-тисса разрушава изложената от Саутрàнтика 
концепция за личност и на нейно място установява това, 
което може да се нарече не-субстанциалност на човеш-
ката личност (pudgala-nairatmya, пудгала-найрàтмя).  

Със също толкова убедителни аргументи той уни-
щожава dharma учението на Сарвàстивàда, имплицира-
що субстанциално и вечно съществуване (sabbam 
sabbada atthi, саббам саббадà аттхи).72 На негово място 
поставя схващане за не-субстанциалност на всички 
дхарми (dharma-nairatmya, дхарма-найрàтмя). Тези две 
неопровергани постижения, изложени в един от най-
важните текстове, са напълно пренебрегвани от онези, 
които приписват на ранния будизъм субстанциалистка 
теория на елементите.  

Ранният период Махaÿна:                           
втори опит за реформация 
Същият текст маркира надигането на друг конфликт 

в средите на будистките философи. Той се появява към 
трети в. пр. Хр. и става причина за разгорещени дебати 
през първи и втори в. сл. Хр. Става дума за въпроса дали 
Буда е трансцендентен (lokottara, локоттара). Макар 
Моггалèпутта-тисса да отхвърля този възглед, той пос-
тепенно намира почва в будистката традиция.73 По онова 
време биографиите на Буда, като например Mahavastu 
(Махàвасту), вероятно все още не са били написани. Не 
е съществувала и Махàÿна със своята концепция за из-
цяло трансцендентен Буда. Saddharmapujdarika, в която 
са заклеймени както лъже-монасите (bhikñu), така и ран-
но-будистките представите за светец (arhant, архант), 
бележи постепенно развитие, а крайният � вариант да-

                                                   
72 Kvu, 1 ff.  
73 Ibid. 115 ff.  
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тира от III в. сл. Хр. В първите версии на някои Махàÿна 
сутри, като например Vajracchedika-prajkapàramità и 
Kasyapaparivarta не се споменава за bodhisattva (бодхи-
сатва).74 

Какво би представлявала Махàÿна без понятието за 
трансцендентен Буда и идеята за bodhisattva? Това със 
сигурност не би била същата Махàÿна, с която човек се 
среща в запазените версии на Saddharmapujdarika и дру-
ги текстове, които осъждат ранния идеал за arhant. 

Без съмнение, дори по-късната санскритска версия 
на Kasyapaparivarta би дала достатъчно ясна представа 
за оригиналната Махàÿна. От този текст става ясно, че не 
представителите на Махàÿна са имали предразсъдъци 
против ранния будизъм и Тхеравàда. Както бе споменато 
по-рано, ожесточената критика от страна на Махàÿна не 
е насочена срещу ранния идеал за достоен човек (arhant), 
а срещу монасите (bhikñu). Това е критика, която самият 
Буда и неговите последователи като Моггалèпутта-тисса 
биха подкрепили.  

Една от най-важните системи от проповеди или ука-
зания (dharma-paryaya, дхарма-паряя), за която в Kasya-
paparivarta се говори като за „голямата огърлица скъпо-
ценни камъни“ (maha-ratna-kuta, махà-ратна-кóòа), се 
отнася към „средния път“ (madhyama-pratipat, мадхямà-
пратипат).75 В Kasyapaparivarta попадаме на дълъг спи-
сък от „средни пътища“, повечето от които са дефинира-
ни чрез негативни термини. Въпреки това, наред с нега-
тивните описания, човек открива и позитивно определе-
ние на средния път, представено чрез дванадесетте фак-
тора на човешката индивидуалност (dvadasanga). Това 

                                                   
74 Ibid., 456 ff.  
75 Вж. Hajime Nakamura, Indian Buddhism (Osaka: Kansai Uni-

versity of Foreign Studies, 1980), 159.  
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определение със сигурност представлява съкратен вари-
ант на Kaccayanagotta-sutta, в който Кàшяпа стои на 
мястото на слушателя. 

Следва да се обясни необходимостта от негативни 
описания във време, в което буда-състоянието още не се 
е смятало за трансцендетно състояние или за абсолют. 
Наличните исторически данни подсказват, че някои от 
каноническите текстове, застъпващи учението за не-
субстанциалност (nairatmya, найрàтмя), включително 
този на Моггалèпутта-тисса, след III в. са били пренесе-
ни в Шри Ланка и други страни в Югоизточна Азия. Ня-
кои от ранните беседи, както и някои от разпространя-
ващите се из Индия текстове от сборника Абхидхарма 
биват преписани на пракрит76, който слабо се различава 
от пали. След трети век обаче популярност добиват ин-
терпретациите на будистките метафизици в школите 
Сарвàстивàда и Саутрàнтика. Следователно Махàÿна в 
своя ранен период е целяла да даде ответ на тези две 
школи, а не да се опълчи срещу стария будизъм или Аб-
хидхарма. Първите представители на Махàÿна нито из-
ползват за Буда понятието за „трансцендентност“, нито 
пък въвеждат концепцията за bodhisattva; вместо това те 
наблягат на негативното учение, като в същото време 
съхраняват позитивните аналогични понятия в ранния 
будизъм.  

Мисията на Нaгaрджуна 
Нàгàрджуна е живял преди представения в Saddhar-

mapujdarika-sutra конфликт между Тхеравàда и Махàÿ-
на и следователно мисията му не е свързана с решаване-

                                                   
76 Пракрит (санскр. „пракðта“). Буквално означава „естест-

вен“, „обикновен“, „груб“; отнася се за голямото семейство от 
езици и диалекти, говорени в древна Индия (бел. прев.). 
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то на този конфликт. Впрочем тя съвсем не се различа-
вала от тази на Моггалèпутта-тисса – да разкрие несъс-
тоятелността на определени възгледи, набиращи попу-
лярност в рамките на будизма. Един внимателен прочит 
на Кàрикàта би разкрил, че Нàгàрджуна е имал всички 
средства да реши проблема. Както стана ясно по-горе, 
беседите на Буда и текстовете от Абхидхарма биват за-
пазени в Индия дори след прехвърлянето на палийския 
канон в Шри Ланка. Следователно беседите на Буда, 
както и традицията на неговите ученици (sravaka, шрà-
вака), са стигнали до Нàгàрджуна. Смирението, с което 
Нàгàрджуна се покланя пред Буда, и респекта, с който се 
отнася към учениците му (sravaka)77, са в пълен контраст 
с коравосърдечното отношение на късните Махàÿна 
представители към ранно-будистката традиция. 

В настоящото изследване на Кàрикàта ще бъде по-
казано, че Нàгàрджуна се е опитвал да разобличи ере-
тичните възгледи – особено тези на Сарвàстивàда и Са-
утрàнтика. Целта му е била да обоснове не-субстан-
циалността на всички дхарми (глави XVI–XXI) и в пос-
ледствие да изясни позитивните учения на Буда, въплъ-
тени в ранните му проповеди като например 
Kaccayanagotta-sutta.  

Следователно, настоящият анализ противоречи на 
по-популярните интерпретации на Нàгàрджуна, като 
например тази на Чандракèрти, в която се набляга на ме-
тода reductio ad absurdum (prasangika, прàсаíгика). Ще 
се покаже важността на тълкуванията, предложени от 
учениците на Нàгàрджуна – например Bhavaviveka (Бхà-
вавивека) и по-позитивните мислители от школата 
Мàдхямика. Настоящото изследване ще изтъкне на-
ходчивостта и философската зрялост на Нàгàрджуна, но 

                                                   
77 Kp 52.  
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в същото време няма да толерира мита за Нàгàрджуна 
като втори Буда.  

Структурата на Кaрикa 
Откъси от трудовете на един голям философ, при-

надлежащ към дадена традиция, могат да бъдат от полза 
при запознаването с тази традиция, но не и в получава-
нето на пълна представа за възгледите на този философ. 
Основанието за това е, че когато един мислител предста-
вя идеите си под някаква форма, той смята, че е вложил 
в нея разбиранията си като цяло. Ако част от съдържа-
нието � се окаже без съществено значение за онова, кое-
то възнамерява да съобщи, би излязло, че той пилее не 
само своето време, но и това на самия читател.  

Съвременните учени често подбират откъси или от-
делни глави от трудовете на изтъкнати източни филосо-
фи и се надяват да извлекат оттам пълна представа за 
идеите на последните. Понякога на тези глави се при-
писва „същественост“, като по този начин се имплицира, 
че останалите са „несъществени“. 78 Това схващане не-
съмнено е довело до голяма доза неправилни разбира-
ния, а понякога и до преднамерено изопачаване на ори-
гиналните идеи. Като отчита неефективността на този 
метод, настоящото изследване ще представи Нàгàрджуна 
чрез анализ на Кàрикà в нейната цялост. Всяка дума, 
строфа и глава ще бъдат разглеждани като нейни неде-
лими части. Това ще бъде направено в отсъствието на 
каквито и да било доказателства, според които Нàгàр-
джуна не е автор на определени части от Кàрикà.  

Един повърхностен прочит на този разделен на 448 
строфи в 27 глави труд би могъл да остави читателя с 
впечатлението, че текстът се повтаря. Това погрешно 

                                                   
78 Kàrikà XVII. 13; XVIII. 12 
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впечатление ще изчезне подобно на мираж, ако човек 
има предвид обстоятелствата, довели до съставянето на 
този труд, мотивацията за неговото написване, фона, на 
който е бил написан и целта му. Всичко това ще даде 
възможност в Кàрикàта да се забележи внимателно из-
пълнен план или структура. С цел тази структура да бъде 
подчертана, Кàрикàта ще бъде анализирана в четири 
основни части, без да се променя последователността 
нито на строфите, нито на главите.  

Секция I 
Тази секция включва първите две глави, в които ста-

ва дума за основните учения на будизма, а именно при-
чиняването и промяната. Въпросът за причиняването, 
или „зависимия произход“, е разгледан в първа глава. 
Ако това беше текст, писан по времето на Буда, в тази в 
глава несъмнено щеше да става дума за теориите на тра-
диционните индийски школи за съществуването, т. е. те-
орията за перманентния Аз (atman) и материалистката 
теория, отхвърляща такъв Аз (an-atman), както и морал-
ната отговорност. По този начин материалистите отри-
чат континуитета на човешката личност и следователно 
нейната нравствена отговорност. Нàгàрджуна обаче е 
живял през II в. сл. Хр. и както бе посочено по-горе, 
проблемите в този период са произтичали не толкова от 
не-будистките школи, колкото от Сарвàстивàда и Саутр-
àнтика. Това е очевидно от начина, по който Нàгàрджуна 
започва своята първа глава.  

Първата строфа в нея се отнася към четирите теории 
за причиняване или възникване: 1) себе-причиняване; 2) 
външно причиняване; 3) и себе-, и външно причиняване; 
4) възникване без причина. След изброяването на тези 
четири теории всяко изследване би анализирало първата 
от тях – себе-причиняване (svata-utpatti, свата утпат-
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ти). Така четирите типа причини (pratyaya, пратяя), за 
които става дума в следващата строфа, би трябвало да се 
смятат за примери на теорията на себе-причиняването 
(svata-utpatti). Това се различава от разбирането на най-
уважавания съвременен тълкувател на Нàгàрджуна – Т. 
Р. В. Мурти. Следвайки стъпките на Чандракèрти, Мур-
ти разглежда тези четири причинни зависимости като 
примери на теорията на външното причиняване, а не на 
тази за себе-причиняването 79  Той приема, че себе-
причиняването е въведено от хиндуистките школи и от-
там схваща външното причиняване като теория, застъп-
вана единствено от ранните будисти. Както стана ясно 
по-горе, ранно-будистката теория на причиняването не 
може да бъде приписвана нито към теорията на себе-
причиняването, нито към тази на външното причинява-
не. Нàгàрджуна е бил напълно наясно с това и макар в 
първата строфа да отрича възможността на която и да 
било от четирите теории, във втората признава четири 
причини (pratyaya). За да направи изследването си още 
по-изчерпателно, той отхвърля наличието на пета при-
чина. Отхвърлянето е изказано едва в третата строфа. 
Важно е да се отбележи обаче, че не става дума за опро-
вержение на четирите причини (pratyaya), а на начина, 
по който причината се свързва със следствието. Когато 
Нàгàрджуна казва: „Себе-природата на едно съществу-
ващо не се намира в причината“ (na hi svabhavo 
bhavanam pratyayadiñu vidyate, I. 3, на хи свабхàво 
бхàвàнàì пратяÿдиøу видяте), той не отрича причини-
те, а себе-природата (svabhava), която някои философи 
са търсели в причините (pratyaya), за да обяснят възник-

                                                   
79 Marvin Sprung, The Lucid Exposition of the Middle Way. The 

Essential Chapters from the Prasannapadà of Candrakirti (Boulder: 
Prajna Press, 1979).  
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ването на следствията. Това е ясен знак, че Нàгàрджуна 
не отхвърля теорията на причините в Абхидхарма, а 
нейната метафизическа интерпретация, предложена от 
Сарвàстивàда. Както бе посочено по-горе, ясно е, че 
именно представителите на Сарвàстивàда са изтълкува-
ли теорията на причините на базата на понятието за суб-
станция (svabhava), са предостатъчни. В същата строфа 
Нàгàрджуна отрича външното причиняване (parata-
utpatti, парата-утпатти) и по-точно – застъпваната от 
Саутрàнтика концепция за „друга природа“ (para-bhava). 
Разбирането на философската позиция на Нàгàрджуна в 
Кàрикàта не би изглеждало толкова мъчно, ако се вземе 
под внимание този контекст.  

Проблемите, които се обсъждат във втора глава, не 
са предизвикани от ранно-будистката емпирична теория 
на промяната и не-перманентността (anityata, анитятà), 
а от нейна метафизическа интерпретация, основана на 
логическа и дори психологическа концепция за момен-
тите (kñaja-vada, кøаîа-вàда).  

Секция II 
Втора част включва тринадесет глави. Започва с изс-

ледване на сетивните способности (indriya, индрия, глава 
III) и завършва с изследване на субстанцията (svabhava, 
глава XV). Цялата втора част представлява опит да се 
защити учението за не-субстанциалност на феномените 
(dharma-nairatmya), без да се отричат характерните за 
ранния будизъм и Абхидхарма категории – агрегат 
(skandha, скандха), сетивното качество (ayatana, àятана) 
и елементи (dhatu, дхàту). Всички важни теми на ранния 
будизъм са разгледани не с намерението да бъдат опро-
вергани, а да бъдат изчистени от спекулация и по-точно 
от понятията „съществуване“ (astitva) и не-съществуване 
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(nastitva). Последните имплицират съответно перманен-
тност (sasvata, шàшвата) и унищожение (uccheda) – 
схващания, които Буда открито отхвърля в Kacca-
yanagotta-sutta.  

Секция III 
В нея влизат главите от XVI до XXVI. Тази секция 

обърква изследователите на Нàгàрджуна. На първо мяс-
то, много от темите на предишната секция отново са 
анализирани тук. Това оставя впечатлението, че в текста 
има повторения и следователно е възможно някои части 
от него да бъдат пропуснати в представянето на филосо-
фията на Нàгàрджуна. Например, изследването на дейст-
вие и агент (karma-kàraka, карма-кàрака) е извършено 
още в седма глава, а в секция трета присъства по-дългата 
глава XVII, посветена на плодовете от действията 
(karma-phala, карма-пхала). На второ място, същата се-
демнадесета глава разглежда учението за карма в един 
положителен план, като твърди, че има по-подходящ 
възглед от отхвърления в началото на главата. Това 
твърдение противоречи не само на учението за пустотата 
(sunyata), така както го разбират съвременните учени. То 
противоречи и на схващането, че Буда и Нàгàрджуна не 
са имали възглед, който да представят.  

Но когато човек прочете първите единадесет глави, 
разбира, че целта им е да застъпят не-субстанциалността 
на индивида (pudgala-nairàtmya), а не да премахнат из-
цяло концепцията за индивид или личност. Тази концеп-
ция съдържа темите за оковите и свободата (bandhana-
mokña, бандхана-мокøа). След дефиницията на тези по-
нятия, пет глави са посветени на проблема за „оковите“. 
Тези пет глави несъмнено са коментар на изключително 
популярна сред будистите строфа, с която са запознати и 
Нàгàрджуна, и Vasubandhu (Васубандху). За него Васу-
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бандху съчинява цял тракатат, наречен Karmasiddhi-
prakaraja (Кармасиддхипракараîа). 80  Чандракèрти ци-
тира въпросната строфа в своя коментар:  

„Действията не са унищожени дори след сто мириа-
ди еони.  

Хармонизирани с условия в подходящо време, те но-
сят плодове за човешките същества.“81 

„Na prajasyanti karmaji kalpakotisatair api,  
samagrim prapya kalam ca phalanti khalu dehinam“.82 
(„На праîашянти кармàîи калпакоòишатайр апи, 
сàмагриì прàпя кàлаì ча пхаланти кхалу дехинàì.“) 
Буда отхвърля перманентния Аз (atman) и това дава 

повод на критиците му да твърдят, че не е успял да реши 
по задоволителен начин проблема за нравствената отго-
ворност. Цитираната строфа е само обобщение върху 
формулираното от Буда причинно обяснение на доктри-
ната за нравствена отговорност. В него не се допуска на-
личието на перманентна и вечна karma. Фактически де-
терминизмът, внушен от първия стих, е веднага неутра-
лизиран от условността, изразена във втория. Става дума 
за три основни проблема: вечността на кармата 
(aviprajasa, авипраîàша), хармонията на условията (sa-
magri, сàмагрè) и подходящото време (kala, кàла). Сле-
дователно, няма нищо странно във факта, че след като 
декларира „вечността“ на кармата (XVII) и отрича съ-
ществуването на Аз (atman, XVIII), Нàгàрджуна включва 
две глави, посветени на „хармонията“ (samagri, XIX) и 
на „времето“ (kala, XX). Пренебрегването на която и да е 

                                                   
80 Central Philosophy of Buddhism, 134.  
81 МКV, 324, 390. 
82 Преведено на френски от Е. Ламот в Melanges Chinois et 

Bouddhique, iv (1935–1936). 
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от тези глави като незначителна за философията на 
Нàгàрджуна е във висша степен неправомерно.  

Глава XXII изяснява смисъла на „оковите“ 
(bandhana) в контекста на едно човешко същество, което 
не притежава перманентен и вечен Аз и броди в изпит-
ването на раждане и смърт, щастие и страдание. След 
това, в същата глава, „свободата“ (mokña) се дефинира 
чрез онзи, който е „отишъл така/по този начин“ (tatha-
gata) и не скита като окованата личност. В будизма няма 
по-неразбрана и погрешно тълкувана тема от тази за по-
нятието tathagata. Това важи не само за изследователите 
на будизма, но и за самите будисти. Вероятно поради та-
зи причина Нàгàрджуна започва обсъждането на свобо-
дата с изследване на понятието за tathagata. Ще стане 
ясно, че анализът на Нàгàрджуна се движи по метода, 
използван от Буда. Следващата глава, двадесет и трета, 
се занимава с причините, довели до посочените недора-
зумения (viparyasa, випарÿса XXIII).  

Съвременните изследвания върху Нàгàрджуна наб-
лягат върху концепцията за две истини, като напълно 
пренебрегват неговото разясняване на четирите истини, 
формулирани от Буда. Ще бъде показано, че двете исти-
ни при Нàгàрджуна не са „подобрение“ на четирите бла-
городни истини. Те не означават и някаква специфична 
за Нàгàрджуна проницателност, а само разбирането му 
за едно вече ясно изразено в ранните беседи учение. Из-
черпателната двадесет и четвърта глава завършва с 
признание на четирите благородни истини и стоящото в 
основата им учение за зависимия произход.  

Посветената на nirvaja глава XXV представлява оп-
ровержение на абсолютистката интерпретация на поня-
тието за свобода. В тази глава непоколебимо се цели 
завръщане към не-абсолютистката форма на будизма, 
въплътена в ранните текстове.  
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Противно на гледището, което повечето съвременни 
изследователи на Нàгàрджуна изповядват, в настоящия 
анализ глава XXVI (Dvadasanga-parikña, Двàдасàíга-
парèкшà) ще бъде представена като доизясняване на ду-
мите на Буда от заключението на Kaccayanagotta-sutta. В 
тази глава става дума за формулираното от Буда пози-
тивно обяснение на начина, по който една окована лич-
ност би могла да се освободи от страданието си.  

Секция IV 
Нàгàрджуна би могъл да завърши своя трактат още в 

третата част. Дълбокото му уважение към Kaccayana-
gotta-sutta обаче го връща към началото на беседата, къ-
дето се говори за „правилен възглед“ (sammaditthi). 

До този момент Нàгàрджуна е изяснил почти всички 
аспекти от учението на Буда и е показал, че то представ-
лява „правилния възглед“ в сравнение с „неправилните 
или объркани възгледи“ (micchaditthi), появили се в бу-
дистката традиция. Въпреки това, оставали някои възг-
леди, които Буда нито е утвърждавал, нито е отричал. 
Става дума за десетте или четиринадесетте неизяснени 
или необявени въпроса (avyakata, санскр. avyakrta – 
авÿкðта). 

Преди да направи последен коментар по отношение 
на Буда-състоянието или на състоянието на „освободе-
ния“ (nibbuta, ниббута), Нàгàрджуна е трябвало да пре-
разгледа всички тези възгледи, без значение дали са пра-
вилни или не. 

Трудно можем да си представим по-подходящ край 
за един текст, предвиден да премахне всички обвърза-
ности (prapakco-pasama, прапаïчопашама) – в пос-
ледната глава на Кàрикàта се изяснява най-висшата 
форма на свобода, т. е. свободата от идеологически ог-
раничения. Това е свободата, която са постигнали Буда и 
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неговите ученици (sravaka) и която превръща будизма в 
една от най-толерантните религии, съществували някога. 
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Анализ на Кàрикà 

Част I (Причинност и Промяна) 
1. Условия (pratyaya). Както вече бе показано, най-

важното философско прозрение на Буда се изразява чрез 
термина „зависим произход“ (paticcasamuppada). Този 
термин се въвежда на мястото на четирите теории: на се-
бе-причиняване, външно причиняване, външно и себе-
причиняване и нито външно, нито себе-причиняване. 
Като верен последовател на Буда, Нàгàрджуна започва 
основния си философски трактат с категорично отхвър-
ляне на тези четири теории (1. 1). Според Буда тези тео-
рии имплицират съществуване, несъществуване, двете 
заедно или нито едно от двете по отношение на един ве-
чен и субстанциален Аз (atman). Нàгàрджуна споделя 
това схващане, но вместо bhava използва термина bhava 
(бхàва), когато говори за нещата, описани през четирите 
теории. Така отричането още в първата строфа е насоче-
но към съществуването в метафизичния му смисъл 
(bhava), а не срещу емпиричното схващане за ставане 
(bhava), което се характеризира с възникване (utpada, 
утпàда) и изчезване (vyaya, вяя).  

Във втората строфа Нàгàрджуна говори за четирите 
типа причини (pratyaya) и решително заявява, че не съ-
ществува пети тип. За разлика от четирите причинни те-
ории в миналата строфа, в тази Нàгàрджуна не отхвърля 
категорично четирите причини. Основанието за това е 
очевидно. Като много опитен философ, Нàгàрджуна раз-
бира, че Буда е отхвърлил теориите, споменати в първата 
строфа. Известно му е също, че по-късните последовате-
ли на Буда (sravaka) са се опитали да доизяснят принци-
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па на „зависимия произход“ (pratityasamutpada) чрез те-
ория за четирите причини (pratyaya) – става дума за ран-
ните представители на Абхидхарма. Затова Нàгàрджуна 
не вижда основание да отхвърли теорията за четирите 
причини.  

В третата строфа обаче той веднага дава отрицателно 
определение за причина (pratyaya): „Себе-природата на 
съществуващото не може да бъде открита в причината 
му”. Не е трудно да се разбере какво се отрича на това 
място. Явно Нàгàрджуна е смятал, че някои философи 
разглеждат учението на Абхидхарма за четирите причи-
ни (pratyaya) в светлината на теориите, споменати в пър-
вата строфа. Това са теориите, които самият Буда е отх-
върлил. Нàгàрджуна не може да не е бил наясно с факта, 
че философите, които са говорили за причини (pratyaya) 
по онова време са били именно будистите. Така внима-
нието му се насочва към будистката интерпретация, а не 
към тази на традиционалистите.  

Както стана дума, Сарвàстивàда е единствената бу-
дистка школа, която интерпретира феномените (dharma) 
субстанциалистки. Концепцията им за себе-природа 
(svabhava) опасно се доближава до концепцията за atman 
в индийската философия. Следователно Нàгàрджуна 
просто критикува субстанциалистката интерпретация на 
четирите причини, предложена от Сарвàстивàда. Оттук 
следва, че категоричното опровержение в третата строфа 
е насочено срещу възгледа на сарвастивадините, които 
припознават в причината (pratyaya) на съществуващото 
(bhava) себе-природа или субстанция (svabhava).  

Какъв аргумент използва Нàгàрджуна за да отхвърли 
съществуването на себе-природа? Мурти и други учени 
припознават в метода на Нàгàрджуна диалектика, срав-
нима с онази на Имануел Кант и това ги кара да смятат, 
че себе-природа (svabhava) и друго-природа (parabhava) 
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са антиномии. Това може би е вярно, но при първото си 
опровержение на схващането за себе-природа Нàгàрджу-
на не използва този тип диалектика. Той отхвърля себе-
природата, защото тя не е налична83 (na vidyate, на видя-
те), а не защото е релативна спрямо друго-природата. 
Аргументът за релативност е използван за отхвърлянето 
не на „себе-природа“, а на „друго-природа“. („При лип-
сата на себе-природа и друго-природа не е налична“). 
Става дума за пряко отрицание на себе-природа, поло-
жено върху епистемологически основи. За момента оба-
че Нàгàрджуна не разяснява тази епистемология. В це-
лия текст той използва отрицателната глаголна форма na 
vidyata, a понякога и сегашното причастие – avidyamana 
(авидямàна). Първата често се тълкува като „не намере-
но“, но в нашия превод ще се предпочетат епистемоло-
гически ориентирани изрази като „не е очевидно“ или 
„не е налично“. Тази употреба се изяснява от начина, по 
който Нàгàрджуна отхвърля „себе-природа“ и който бе 
изяснен по-горе.  

Казано иначе, Нàгàрджуна се представя по-скоро ка-
то емпирик, отколкото като диалектик, който само реф-
лектира. Така текстът започва с отхвърлянето на себе-
природата поради това, че не е очевидна. Какво по-точно 
има предвид Нàгàрджуна под „очевидност“ ще стане яс-
но по-нататък. Ако всичко това се вземе под внимание, 
останалата част от изследването на Нàгàрджуна върху 
причините ще бъде лесна за разбиране.  

В следващата строфа (1.4) Нàгàрджуна говори за 
действие (kriya, криÿ) и причина (pratyaya) без да отрича 
нито едното, нито другото. Отрича се типа на взаимов-
ръзка, който се предпоставя между причината и действи-

                                                   
83 В контекста на Карика употребата „очевидно“ следва да се 

схваща като „сетивно възприемаемо“ (бел. прев.) 
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ето, т. е. взаимовръзката, кореняща се в идентичност. 
Възражението е продиктувано от уеднаквяването на тази 
идентичност със „себе-природата“ (svabhava), която на 
свой ред се смята за перманентна същност. Различието 
между причина и действие също е отхвърлено, защото се 
възприема като друго-природа, имплицираща унищоже-
ние и пълен дисконтинуитет.  

Пета строфа се заема с определението на причина. 
Причината е причина, защото в зависимост от нея въз-
никват други. Обаче Нàгàрджуна отрича това определе-
ние не защото не е правилно от емпирична гледна точка, 
а защото към него е прикачена допълнителна клауза. Та-
зи клауза имплицира вечна и перманентна зависимост. С 
други думи, това, което е зависимо и това, от което то 
зависи се намират в субстанциална и неразрушима връз-
ка. Затова въпросът на Нàгàрджуна гласи: „Докато то 
[следствието] не възниква, защо тя [причината] не се 
смята за не-причина?“. 

В шестата строфа Нàгàрджуна завършва общата си 
критика по отношение на причините. Повечето съвре-
менни преводачи не са успели да покажат важността на 
тази строфа, най-вече защото терминът artha (= ефект, 
плод, резултат, на китайски преведен куо) не е привля-
къл вниманието им. Следователно, тук не става дума за 
отричане на възникването на следствие в обичайния му 
смисъл, а за отхвърляне на следствие, което вече е съ-
ществуващо (sato arthasya, сато артхася) или такова, 
което е не-съществуващо (asatо arthasya, асато артха-
ся). Последните отново са свързани с теориите за иден-
тичност (satkarya) или не-идентичност (asatkarya), въве-
дени от Сарвàстивàда и Саутрàнтика.  

Строфите от седма до десета представляват критика 
на четирите типа причини, за които стана дума в I. 2, в 
светлината на тяхната интерпретация от Сарвàстивàда и 
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Саутрàнтика. Ако определящите dharma (феномените) 
sat (съществуващо) и asat (не-съществуващо) се разби-
рат като импликация на „субстанциалното (svabhavato) 
съществуващо и несъществуващо“ – положение, което 
Нàгàрджуна често засяга – то за нас не ще бъде трудно 
да разберем в коя посока е насочена критиката му. Това 
важи с пълна сила за десета строфа, където на пръв пог-
лед Нàгàрджуна като че ли критикува изказването на 
Буда: „Когато онова съществува, това възниква“ (asmim-
satidam-bhavati, асмим-сатèдам-бхавати). Нàгàрджуна 
обаче се отнася много внимателно към това изказване – 
още в първия стих той изрично посочва, че съществува-
нето, което критикува, е „субстанциалното съществува-
не“ (sat-ta, сат-тà).  

Строфите от единадесета до четиринадесета се зани-
мават с някои други аспекти на теорията на причинява-
нето, например следствие, възникнало от съчетание на 
причини. Последният стих от тази строфа несъмнено 
стои в основата на цялото неразбиране по отношение на 
Нàгàрджуна и неговия анализ на причините. „В отсъст-
вието на следствието, по какъв начин може да има при-
чина или не-причина“. Това изказване лесно може да се 
изтълкува в смисъл, че Нàгàрджуна не приема нито при-
чина, нито следствие, зависимо от причина. Една такава 
интерпретация би пренебрегнала всичко, което Нàгàр-
джуна твърди по отношение на себе-природата 
(svabhàva) и на субстанциалното или перманентно съ-
ществуване (sat) по-рано в същата глава. Няма основа-
ние това изказване да се интерпретира независимо от 
общите предпоставки, с които Нàгàрджуна започва изс-
ледването си върху причините. Накратко: това, което се 
отрича тук, не е просто следствие, чието възникване е 
зависимо от причина или причини, а следствие, което е 
или пред-съществуващо и следователно перманентно, 
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или не-съществуващо, защото не е пред-съществуващо. 
По същия начин е приемливо да се смята, че едно по-
добно на това възражение не се отнася към проста при-
чина, а към причина, която поражда вече съществуващо 
или не-съществуващо следствие.  

Нека отново бъде посочено, че „зависимият произ-
ход“ или причинност (pratityasamutpada) е принципът, 
чрез който Буда успява да обясни феномените (dharma) 
без да прибягва до концепция за перманентна и вечна 
същност (nitya atman, нитя àтман). С други думи, зави-
симият произход изяснява не-перманентността (anityata) 
на възникналите по зависимост (pratityasamutpanna) фе-
номени, без които не би било възможно принципа на 
„зависимия произход“ да бъде идентифициран. Тъй като 
тези феномени възникват зависимо, те са не-перманен-
тни (anitya). Не-перманентността предполага промяна и 
движение.  

2. Промяна или движение (gatagata, гатàгата). Във 
втора глава на Кàрикàта се преразглежда тази концеп-
ция за не-перманентност, т. е. промяна или движение. 
Това преразглеждане, както и изследването върху при-
чинността, не е предизвикано от желанието да се отиде 
отвъд първоначалното учение на Буда, а по-скоро от же-
ланието за завръщане към това учение. Спекулациите на 
Сарвàстивàда и Саутрàнтика внасят смут и по въпроса за 
промяната и движението. В първия случай Нàгàрджуна 
изследва повторно концепцията за причинност поради 
разразилия се между тези две школи конфликт. Този 
конфликт е индуциран от признаването на себе-природа 
или субстанция (svabhava) от страна на Сарвàстивàда. 
Защо концепцията за себе-природа въобще се появява? 
Както видяхме, това се дължи на факта, че двете школи 
схващат промяната и не-перманентността по погрешен 
начин.  
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Когато заявява, че възникването на феномените, 
промяната в тях и изчезването им са очевидни84, Буда 
описва времето и неговия характер в един по-скоро ем-
пиричен план. Трите времеви предела на минало (atita, 
атèта), настояще (paccuppanna, паччуппанна) и бъдеще 
(anagata, анàгата) са разпознати като такива чрез връз-
ката им с феномените. Да се върнем на беседата „Езико-
ви спогодби“ (Niruttipatha), спомената по-горе. В нея Бу-
да анализира три езикови конвенции (adhivacana, адхи-
вачана) – „съществувало“ (ahosi), „съществува“ (atthi) и 
„ще съществува“ (bhavissati) и стига до извода, че нито 
една от тях не следва да бъде пренебрегвана.  

В желанието си да разграничат трите времеви преде-
ла, представителите на Сарвàстивàда и Саутрàнтика сти-
гат до атомистична концепция за времето85, без да си да-
ват сметка за трудностите, които си създават по този на-
чин. В опита си да преодолеят тези трудности, сарвасти-
вадините открито признават подлежаща и непроменлива 
субстанция без да съзнават, че тя е несъвместима с раз-
бирането на Буда за не-субстанциалност (anatman, анà-
тман). Напротив, представителите на Саутрàнтика от-
ричат такава субстанция и се провъзгласяват за предани 
тълкуватели на беседите, докато в същото време под-
държат схващането за мигновено разрушаване (kñaja-
bhanga) на феномените. Те не осъзнават, че това схва-
щане ги принуждава да признаят фина прераждаща се 
същност. Затова опонентите на Саутрàнтика ги характе-
ризират като „трансмиграционисти“ (samkrantivadin, 
саìкрàнтивàдини).  

                                                   
84 Вж. David Kalupahana, “The Buddhist Conception of Time 

and Temporality,” PEW 24 (1974):181–191.  
85. Ibid.  
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Нàгàрджуна се опитва да покаже, че спекулативното 
понятие на Саутрàнтика за времето не е оправдано от 
емпирична гледна точка. Една съвременна критика на 
подобна концепция за времето намираме в следния текст 
на Уилиям Джеймс: 

 „Накратко, практически разбраното настояще не е 
хребет, а седловина със собствени размери, в която ние 
сме се разположили и от която гледаме двупосочно на 
времето. Елементът, който съставя нашето възприятие за 
време, е продължителността, притежаваща кърма и 
нос – заден и преден край за наблюдение.“86 

Още първата строфа на втора глава изяснява посока-
та на критиката: „Което е придвижено, не е това, което 
се движи сега“. Твърдението, че нещо, което вече се е 
придвижило, продължава да се движи (= настояще), до-
пуска, че въпреки разликата във времевия характер, не-
щото, което се движи в настоящето, не се различава от 
нещото, което се е движило по-рано. Това лесно може да 
породи схващането, че феномените се намират в посто-
янно движение, в продължителен и непрекъснат поток 
(santati, сантати). Едно такова определение може да 
обясни континуитета на феномените, изследвани в от-
делни моменти, но в същото време застъпва идентич-
ността на всеки индивидуален поток (santana, сантàна). 
Изведена в своята крайност, тази идея води до предста-
вата за фина, но субстанциална личност (pudgala), която 
нито е тъждествена с агрегатите (skandha), нито се раз-
личава от тях. Това разбиране е характерно за школата 
на персоналистите (pudgalavada).  

Така със същата техника, използвана при критиката 
на субстанциалистката концепция за причинност, 

                                                   
86  William James, The Principles of Psychology (New York: 

Henry Holt, vol. I, 1908), 609.  
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Нàгàрджуна се насочва към метафизическите интерпре-
тации на идеите за промяна и движение. Той прави това 
без да се опитва да отхвърли понятията за „движеното“ 
(gata, гата), „не движеното“ (agata, агата) или „движе-
щото се в настоящето“ (gamyamana, гамямàна) като та-
кива. След изчерпателен анализ на неприемливи следст-
вия на тези интерпретации, Нàгàрджуна уточнява възг-
леда, който критикува, казвайки: 

„Едно съществуващо движещо се не извършва дви-
жение в нито една от трите посоки. Нито едно несъщест-
вуващо движещо се извършва движение в една от трите 
посоки. Нито човек, съществуващ или не-съществуващ, 
извършва движение в някоя от трите посоки. Следова-
телно, нито движението, нито движещото се, нито прос-
транството на движение са налице“ (II. 24–25). 

„Съществуващото движещото се“ (sadbhuto ganta, 
садбхóто-гантà) несъмнено прилича на притежаващото 
себе-природа (svabhava) „съществуващо“ (bhava), което 
бе подложено на критика в миналата глава. Следовател-
но, отхвърлянето на движението, движещото се и прост-
ранството на движение не е категорично, а е само отх-
върляне на субстанциалистката интерпретация на тези 
феномени.  

Макар основната цел на първа и втора глави е опро-
вергаят субстанциалисткото гледище за съществуване 
(bhava, svabhava), идеите, изследвани в първа глава са 
преди всичко тези на Сарвàстивàда, докато тези във вто-
рата са по-скоро догмите на Саутрàнтика. Те са обвърза-
ни с „трансмиграционистите“ (samkrantivadin) и „персо-
налистите“ (pudgalavadin).  

Методът, развит от Нàгàрджуна в първите две глави, 
дава широка рамка, на базата на която биват изследвани 
концепциите в следващите глави.  
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Част II (Dharma-nairatmya) 
Както стана дума по-рано, главите от трета до петна-

десета се занимават с почти всички основни категории 
под рубриката „dharma“ в едноименната компилация 
към сборника Абхидхарма. От всички тези категории 
най-важни са агрегатите (skandha), сетивата или сферите 
на сетивност (indriya/ayatana) и елементите (dhatu, 
дхàту). Категориите обикновено се подреждат в този 
ред. Поради интереса си към епистемологията обаче 
Нàгàрджуна започва с изследването на сетивните качес-
тва (indryia).  

3. Сетива (indryia). В глава трета, строфа първа, се 
изброяват шестте сетива и техните сфери, без да се от-
рича нито една от тях. Този пасаж може да бъде сравнен 
с изказването на Нàгàрджуна от първата строфа на първа 
глава. Там се излагат четирите причинни теории, които 
обаче веднага след това биват отхвърлени. Във втората 
строфа на трета глава Нàгàрджуна критикува едно спе-
цифично определение на „виждане“ (darsana, даршана), 
свързано със „самовъзприемането“ (svatmanаm darsa-
nam, свàтмàнам-даршанам). Това е нещо като индийс-
ки вариант на Картезианското „cogito“. В периода на 
Упанишадите87 това схващане довежда до вярата в пер-
манентен и вечен Аз, а след това продължава да се раз-
вива чрез спекулациите на късните индийски школи.88 
Това определение е отговорно за възникването на най-
силните субстанциалистки идеи, като например тази за 
„вътрешния регулатор“ (antaryamin, антарÿмин), който 
се оказва перманентен и вечен Аз или душа (atman). 
Според традиционните мислители самоосъзнаването е 

                                                   
87 Brhadarajyaka Upanicad 1. 4. 11–14.  
88 Вж. Swami Satprakashananda, Methods of Knowledge accord-

ing to Advaita Vedànta (London: Allen & Unwin, 1965), 41 ff.  
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необходима предпоставка за всяка форма на активност. 
По-нататък Нàгàрджуна отделя цяла глава (IX) за изс-
ледване на понятието за априорен Аз. Остава да се види 
дали тази концепция е повлияла схващането на Йогàчàра 
за „себе-възприемащо съзнание“ (svasamvedaka-vijkana, 
свасаìведака-виджïàна). За Нàгàрджуна обаче тя е не-
задоволителна, защото имплицира понятието за субстан-
циална същност.  

След като категорично отрича „виждането“ като „се-
бе-виждане“, Нàгàрджуна извлича неговото следствие, 
точно както постъпва в критиката си срещу друго-
природата (para-bhava, I. 3). Възражението гласи: „Ако 
виждането не може да види себе си, как е възможно да 
види нещо друго?“ Тази критика на Нàгàрджуна не зася-
га обяснението на Буда за перцептивния опит чрез прин-
ципа на зависимия произход (pratitya samutpada). На то-
ва основание Нàгàрджуна говори за визуалното възприя-
тие (cakñur-vijkana, чакшур-виджïàна) като за следствие 
на причинна зависимост (вж. XXVI. 4).  

Критиката на „виждането“ (darsana) в III. 4 е подоб-
на на критиката на причината в I. 5. Нàгàрджуна приема 
субстанциалисткото понятие за „виждане“ като импли-
кация, че „виждането трябва винаги да вижда“. Така ако 
сарвастивадините приписват на „виждането“ „себе-при-
рода“ (svabhava), то „виждането“ в никаква ситуация не 
може да бъде „не виждане“, защото природата на вижда-
нето е да вижда. Следователно, когато Нàгàрджуна 
твърди, че „не може да има не-виждащо виждане“ (na 
apasyamanam darsanam, на апашямàнам даршанам), той 
визира субстанциалисткото определение на Сарвàстивà-
да. Така твърдението, че „виждането вижда“ (darsanam 
pasyati, даршанам пашяти) се превръща в обикновена 
тавтология, което го прави безсмислено. В останалата 
част от главата се занимава с критика на всички форми 
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на възприятие, схванати по подобен начин. Подчертава 
се, че в неадекватния контекст на тяхното схващане 
„вкопчването“ (upadana, упàдàна) и т. н. ще останат не-
обяснени.  

4. Агрегати (skandha). От петте агрегата, които спо-
ред будистката традиция съставляват човешкото същес-
тво, Нàгàрджуна взема под внимание само първия, а 
именно материална форма (rupa). След като обяснява 
схващането на Нàгàрджуна за материална форма, Инада 
основателно отбелязва: „Всичко това обаче не означава, 
че rupa и елементите не съществуват“ 89. Това потвърж-
дава тезата ни за начина, по който Нàгàрджуна третира 
други концепции като причина, следствие, движение или 
виждане. Все пак аргументацията на Инада трябва да 
бъде доизяснена. Той твърди: „Нàгàрджуна само се 
опитва да покаже, че никое понятие или каквото и да би-
ло друго нещо не могат да бъдат описани чрез отнасяне 
към проста причинно-следствена връзка, за да се устано-
ви екзистенциалния им статус“. Напротив – Нàгàрджуна, 
изглежда, няма никакви колебания да заяви, че между 
четирите основни елемента (manbhuta, манбхóта) и ма-
териалната форма (rupa) съществува проста причинно-
следствена връзка, стига тази връзка да бъде разбирана 
като връзка на зависимост, което се съвпада с възгледа 
на Буда. 90 Не става дума обаче за проста теория на зави-
симост между причината и следствието.  

Концепцията за karaja (кàраîа), на която се позова-
ва Нàгàрджуна, е една от шестте причини (hetu, хету), за 
които става дума в санскритската версия на Абихдхарма. 
Сарвастивадините я интерпретират като „уникална при-
чина”, т. е. „всичко друго освен себе си“ (svato’nye 

                                                   
89 Nàgàrjuna, 54.  
90 M 2. 87 
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karajahetuh, свато ‘ние-кàраîахетуõ). 91 Казано по друг 
начин, това е всяка причина, чиято себе-природа се раз-
личава от тази на следствието. Материалната форма 
(rupa) възниква в зависимост от четирите велики еле-
мента (mahabhuta, махàбхóта); те са karaja на матери-
алната форма. Като karaja на материалната форма те са 
различни от самата нея. Нàгàрджуна критикува именно 
това определение. Основанието за критиката е заявено в 
IV. 2: „Ако материалната форма се отдели от уникалната 
причина на материалната форма [т. е. четирите велики 
елемента], това би означавало, че материалната форма е 
без причина (ahetuka, ахетука)“. Емпиристкият и анали-
тичен подход на Нàгàрджуна не му позволява да приеме 
безпричинно (ahetuka) следствие (artha).  

Съществуването (bhava), което Нàгàрджуна често 
критикува, имплицира себе-съществуване (svabhava). 
Фактът, че сарвастивадините определят не само матери-
алната форма, но и другите четири агрегата – усещане, 
възприятие, нагласа и съзнание – като себе-съществува-
щи същности (bhava), се потвърждава от изказването на 
Нàгàрджуна в IV. 7. Така основната критика на Нàгàр-
джуна срещу представителите на Сарвàстивàда в тази 
глава е, че те не могат да говрят смислено за уникалната 
причина (karaja) и в същото време признават причина и 
следствие, които са свързани чрез себе-природа 
(svabhava). С други думи, понятието за себе-причиня-
ване (svatotpatti, сватотпатти) противоречи на „уни-
кална причина“ (karaja), защото тя е всичко друго освен 
себе си.  

5. Елементи (dhatu). В ранно-будистката традиция 
психофизичната индивидуалност е разделена на пет аг-
регата (skandha), за да се покаже, че признаваната от ин-

                                                   
91 Ak 2. 62d.  
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дийските философи перманентна духовна същност или 
Аз (atman) не съществува. За целта психическият аспект 
на личността е подложен на обстоен анализ. За да отх-
върли материалистическия възглед, според който вечна-
та същност е материята, а не психическата природа, Буда 
разчленява човешката личност на шест елемента (dhatu) 
и провежда изчерпателно изследване на физиологичес-
кия � аспект. Категорията „елемент“ се отнася до: земя 
(prthvi, пðтхви), вода (apas, àпас), огън (tejas, теджас), 
въздух (vayu, вàю), пространство (akasa, àкàша) и съз-
нание (vijkana, виджïàна).  

Както концепцията за „уникална причина“ (karaja) е 
въведена в изследването на агрегатите (skandha), така 
понятието за „характеристики“ (lakñaja, лакøаîа) е въ-
ведено в анализа на елементите (dhatu). Макар че в ран-
ните текстове терминът „характеристика“ (пали – 
lakkhaja, лаккхаîа) присъства, той не носи метафизич-
ния смисъл, който сарвастивадините му приписват. За 
тях характеристика (lakñaja) означава променливият ас-
пект на същността (dharma), докато себе-природата 
(svabhava) представлява непроменливия и вечен аспект. 
Това специфично определение на „характеристика“ 
трябва да бъде взето под внимание при анализа на пета 
глава.  

В нея „характеристика“ се изразява в отношение към 
съществуващо (bhava), което притежава себе-природа 
(svabhava). Според сарвастивадините това съществуващо 
е dharma. Затова в китайския си превод Кумàраджèва 
често обяснява bhava (ю) чрез тясното значение на тер-
мина фа (= dharma). Това означава, че той също е бил 
наясно с произхода на изследваното от Нàгàрджуна по-
нятие. Главната цел на Нàгàрджуна в тази глава е да по-
каже проблемите, които възникват при обвързването на 
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характеристиките (lakñaja) с вечно или абсолютно съ-
ществуване (bhava) или пък с нихилистично не-същест-
вуване (abhava, абхàва).  

Изследването придобива още по-голяма важност по-
ради начина, по който са интерпретирани bhava и abhava 
в тази глава. Заключението на Нàгàрджуна е показател-
но: „Хората със слаб ум, които възприемат съществува-
нето (astitva) както и не-съществуването (nastitva) на 
съществуващите (bhava), не приемат отминаването на 
обекта (drañtavya, драøòавя)“ (V. 8).  

В будистките текстове, включително в Кàрикàта 
често срещаме израза „успокояване на страстта“ 
(prapakcopsama). Нàгàрджуна обаче е първият, който 
въвежда понятие за успокояване на „обекта“ (drañtavyo-
pasama, драøòавйопашама). Защо? 

По-горе стана дума, че беседата на Буда за агрегати-
те (skandha) е целяла опровержението на понятието за 
духовен Аз (atman), а беседата му за елементите (dhatu) 
е трябвало да отхвърли понятието за материален „аз“ 
или вечна материя. Ако тези положения са верни, ние 
лесно ще разберем защо Нàгàрджуна въвежда идеята за 
„успокояване на обекта”. Обектите на възприятие, свър-
зани с първите пет сетивни способности, са материални. 
Ако материалистите търсят „аз“ (atman) в материята, а 
сарвастивадините търсят себе-природа (svabhava), то 
най-добрия съвет, който не-субстанциалист като Нàгàр-
джуна може да им даде е да „изпарят или втечнят“ обек-
та и да прекратят вкопчването си в него. За Нàгàрджуна 
няма разлика между Аз (atman) и себе-природа (sva-
bhava). Те носят една и съща философска импликация и 
последствията им в практиката също си приличат – и 
двете водят до вкопчване и следователно до страдание. 
Чрез напускане на вкопчването (upadana) към обекта се 
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премахват схващанията за вечно съществуване (astitva) и 
нихилистично не-съществуване (nastitva). Оттук и важ-
ността на „успокояването на обекта“. Човек наистина 
може да осъзнае „не-субстанциалността на феномените“ 
(dharma-nairatmya) чрез „успокояването на обекта“ 
(drañtavyopasama); това обаче не означава премахване на 
обекта.  

Ако специфичният контекст, в който Нàгàрджуна 
застъпва „успокояването на обекта”, бъде пренебрегнат, 
би било лесно да се приеме, че тук се защитава идеализ-
ма (vijkanavada). За съжаление, коментарът на Чандрак-
èрти води към такива неоправдани заключения. 92 

6. Страст (ràga, рàга). Според Буда страстта (ràga) 
води към повечето беди в живота, най-лошата от които е 
обвързването. Затова свободата (nirvaja) се определя ка-
то отсъствие на страст (vairagya, ваирàгя). Буда говори 
не само за страст и отсъствие на страст, но и за хора, из-
питващи страст (rakta, ракта) и хора, свободни от страст 
(virakta, виракта). Никое от изказванията му обаче не 
съдържа допускане за скрита субстанция (svabhava) или 
мистериозна духовна или материална личност. Анализът 
на сетивата (indriya), агрегатите (skandha) и елементите 
(dhatu) цели да изобличи фалша на подобни допускания. 
Въпреки това, сарвастивадините приписват субстанция 
на всеки от елементите, а представителите на Саутрàн-
тика постулират съществуването на мистериозна лич-
ност. Ето защо Нàгàрджуна е бил принуден да изследва 
понятията за страст (raga) както и за хора, изпитващи 
страст (rakta). Множеството погрешни импликации, 
следващи от интерпретациите на Сарвàстивàда и Саутр-
àнтика, е показано ясно в глава VI. Заключението � гла-
си: „Така независимо от наличието или отсъствието на 

                                                   
92 MKV 135.  
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изпитващите страст хора, страстта не се утвърждава. 
Всички неща като нея, независимо от наличието или от-
съствието на [другите], не се утвърждават“.  

Не бива да забравяме факта, че тук става дума за 
онези dharma, признати от будистките метафизици, а не 
за емпиричните феномени, посочвани от Буда и ранните 
будисти.  

7. Обусловено (samskrta, саìскðта). В ранните бесе-
ди се говори за три характеристики на обусловеното 
(samskrta). 93  Това са възникване (utpada), промяна на 
трайното (sthitasya anyathatva, стхитася-анятхàтва) и 
изчезване (vyaya). В една от беседите се дава определе-
ние на „необусловеното“ (asamskrta, асаìскðта) и се за-
явява, че тези три характеристики не са очевидни. Някои 
от по-късните будисти прибързано правят заключението, 
че „необусловеното“ е също така не-причинено или не-
зависимо (аpratityasamutpanna, апратèтясамутпанна). 
Очевидно коментаторът на Сарвàстивàда, Yasomitra 
(Яшомитра), има това в предвид, когато твърди, че тер-
мините „обусловено“ (samskrta) и „зависимо“ (pratitya-
samutpanna) са синоними.94 Но от други изказвания в бе-
седите става ясно, че това не е така. Например трите 
термина anicca (не-перманентно), samskrta (обусловено) 
и pratityasamutpanna (зависимо) се използват на едно и 
също място (макар и не като синоними), за да обяснят 
природата на света95; в определението на нирвана обаче 
са използвани само две от негативните им форми 
(abhuta, абхóта и asamskrta наред с ajata, аджàта и 

                                                   
93 S 3. 38; Tseng 12. 15 (Taisho 2. 607C) 
94 Sakv 174.  
95 S 3. 36; Tsa 2. 25 (Taisho 2. 14a); S 3. 103; Tsa 2. 26 (Taisho 

2. 14b–15a).  
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akrta 96 , акðта). Негативната форма на pratitya samut-
panna не се използва. Поради това може да се твърди, че 
терминът samskrta трябва да свърже със специфичното 
значение „обусловено чрез нагласа“, а и не е тъждестве-
но със значението на pratityasamutpanna („зависимо“). 

Будистките метафизици не само пренебрегват тази 
тънка разлика и отъждествяват понятията за „обуслове-
но“ и „зависимо“, но и разглеждат „обусловеното“ в 
светлината на концепциите за субстанция и времеви ха-
рактер, за които стана дума по-рано в изложението. В 
дългата глава VII, озаглавена от Нàгàрджуна „Обуслове-
ното“ (Samskrta, VII), са показани всички метафизични 
импликации по въпроса.  

Нàгàрджуна отхвърля метафизичните разбирания по 
отношение на възникването (utpada) и всички свързани с 
него понятия, като например „настоящото възникване“ 
(utpadyamana) и „не-възникването“ (anutpada). След това 
ги съпоставя с критикуваните от него по-рано понятия за 
„движеното“ (gata), „не движеното“ (agata) и „движещо-
то се в настоящето“ (gamyamana) (VII. 14). Изказването 
на Нàгàрджуна в VII. 16 е от изключителна важност: 
„Всичко, което е възникнало по зависимост, е изначално 
спокойно. Следователно, това, което възниква понасто-
ящем и самото възникване също са в покой“. 

На първо място, тук няма опровержение на възник-
ването (utpada) или на това, което възниква в настояще-
то (utpadyamana, утпадямàна). Това имплицитно озна-
чава, че не се отрича и изчезването (vyaya). На второ 
място, няма отрицание на „зависимия произход“ (prati-
tyasamutpada) или на онова, което е възникнало по зави-
симост (pratitya yad yad bhavati, пратèтя яд яд бхава-
ти). Напротив, вместо да се отрича, се прави изключи-

                                                   
96 Ud 80.  
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телно важно твърдение: „Всичко, което е възникнало в 
зависимост, е изначално спокойно“. При изследването на 
елементите (dhatu) в глава V, Нàгàрджуна показва как 
вярата във вечно съществуване (astitva, bhava) и нихи-
листично не-съществуване (nastitva, abhava) води към 
злощастни последствия като вкопчването (upadana) и 
оттук към страдание (duhkha, дуõкха). Според Буда, ран-
ните будисти и Нàгàрджуна избягването на тази вяра и 
възприемането, че нещата възникват и изчезват по зави-
симост (pratitya), са възгледи „за изначален покой“ 
(svabhavatah santam, свабхàватаõ шàнтам). 

Не трябва да се пренебрегва важността в употребата 
на svabhava в горния контекст. Терминът svabhava и не-
говата глаголна употреба, svabhato asti (свабхàто асти), 
особено като определящи съществуването, са заклеймя-
вани в целия трактат на Нàгàрджуна. Но в настоящата 
строфа, той употребява същия термин като прилагателно 
име, за да окачестви santa (шàнта) (спокоен). 

В тази глава са отречени концепциите за „обуслове-
ното“ и „необусловеното“, разбрани в смисъл на субс-
танциално съществуване. Интерпретираните по подобен 
начин понятия за възникване, продължителност и изчез-
ване също са отхвърлени като илюзорни.  

8. Действие и агент (karma-karaka). „Зависимо въз-
никналите“ (pratityasamutpanna) феномени имплицират 
процес на естествено ставане, „необусловен от нагласи“ 
(asamskrta) на човешките същества. За разлика от тях, 
„обусловените от нагласи“ (samskrta) феномени са 
следствия на човешката преднамереност (samskara, саì-
скàра) или човешките дейстивя (karma). Затова е съвсем 
естествено, че веднъж изяснил понятията за „обуслове-
но“ и „необусловено“, Нàгàрджуна се заема с тези за 
действие (karma) и агент (karaka). Ако тези понятия бъ-
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дат приети като реални в субстанциален смисъл, анали-
зът на „обусловените“ феномени от миналата глава би се 
оказал погрешен.  

Ето защо Нàгàрджуна започва изследването си със 
субстанциалния агент (sadbhuta karaka, садбхóта кàра-
ка), който извършва субстанциално съществуващо дейс-
твие (sadbhuta karma, садбхóта карма). Анализът показ-
ва, че схващането за такъв агент и такова действие логи-
чески води до отричане на действието (kriya), агент 
(kartr, картð) и причината (karaja). 

В строфа VIII. 5 Нàгàрджуна недвусмислено заявява, 
че такова субстанциалистко схващане не само води до 
отричане на действието, и т. н. , но и до игнориране на 
разликите между добро (dharma) и зло (adharma). Това 
влиза в конфликт с разбирането на Буда за плодовете 
(phala) както на светския (= блажения, svarga, сварга), 
така и на върховния живот (= свобода от страдание, 
mokña). По този начин безполезни или безсмислени 
(nairarthakyam, найрартхакям) биха се оказали не само 
целите или плодовете на живота, но и пътя и всички 
действия, които водят към тях.  

Изказването от VIII. 12, според което и действието, и 
агента възникват по зависимост (pratitya) и няма друг 
подход, по който те да бъдат установени (nanyat 
pasyamah siddhikarajam, нàнят пашÿмаõ сиддхикàра-
îам), представлява сигурно свидетелство за защитата от 
страна на Нàгàрджуна спрямо емпиричното становище 
на Буда и на ранния будизъм. 

9. Априорно състояние (на Аз-а) (purva, пóрва). Ако 
субстанциалното действие и субстанциалният агент не 
съществуват, а са дадени само емпирично действие и 
емпиричен агент, които са феномени на зависимост, как 
се стига до схващането за съществуване на вечен Аз или 
вечна личност? 
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В глава IX Нàгàрджуна се заема да покаже как вяр-
ването в перманентна и вечна същност възниква като 
следствие от признаването на съществуваща преди 
(purva) сетивния опит личност (IX. 1). Казано по друг 
начин, будистките метафизици постулират субстанциал-
на същност чрез метод, сравним с този на Декарт в за-
падната философия, след това приписват на тази същ-
ност дейностите на виждане и чуване. Трудно е да се по-
вярва, че философ от ранга на Нàгàрджуна не е бил на-
ясно, че концепцията на Буда за не-субстанциалност 
(anatman) е пряк резултат от несъгласието му с подобна 
перспектива. Това несъгласие е изказано недвусмислено 
от самия Буда в един пасаж от Sutta-nipata: „Нека той да 
разруши самия корен на обсебването, [а именно убежде-
нието] „Аз мисля, [следователно] Аз съм“, (manta asmiti, 
мантà асмèти).97 

Това представлява недвусмислено отрицание на 
„cogito ergo sum“ (manta asmi), т. е. на схващането, което 
допринася за субстанциалисткото мислене и в периода 
на Упанишадите, и в по-късната индийска традиция. Ар-
гументите на Нàгàрджуна показват колко саморазруши-
телно може да бъде това схващане. Според Нàгàрджуна 
то имплицира, че такава личност следва да бъде разгра-
ничена от опита, който се появява в последствие. 
Нàгàрджуна иска да знае как тази личност може да бъде 
осъзната (prajkapyate, праджïапяте) без помощта на то-
зи опит (IX. 3), като по този начин имплицира зависи-
мостта на „съм“ (sum, aham asmi). Ако опитът може да 
бъде отделен от личността, то той е възможен дори без 
нея (IX. 4). 

След като е обяснил някои други импликации на то-
ва гледище, Нàгàрджуна заявява, че по отношение на та-

                                                   
97 Sn 916.  
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кава личност не могат адекватно да бъдат утвърдени 
концепциите за съществуване и не-съществуване.  

10. Огън и горящо (agnindhana, агнèндхана). В глава 
X се показва невъзможността връзката между субстан-
циално действие и субстанциален агент да бъде обяснена 
чрез примера за огъня (agni, агни) и горящото (indhana, 
индхана). Това несъмнено е най-важната метафора, из-
ползвана от субстанциалистите, за да утвърдят концеп-
цията за субстанциална личност. Начинът, по който 
пудгалавадините използват тази метафора е подробно 
обяснен от Васубандху в последната глава на съчинени-
ето му Abhidharmakosa-bhaca (Абхидхармакоша-бхaøя) 
(коментара към глава X). В края на главата Нàгàрджуна 
отказва да признае за последователи на същинското уче-
ние на Буда онези, които приемат реалността на Аза 
(atman, pudgala), както и онези, които поддържат кон-
цепцията за самостоятелни субстанциални същности 
(bhava) (X. 16). От това изказване става ясно, че се имат 
предвид не традиционните ведически философи, а мета-
физиците в рамките на будизма, които се провъзгласяват 
за верни тълкуватели на словото на Буда. Става дума за 
представителите на Саутрàнтика (= пудгалавàдини) и те-
зи на Сарвàстивàда (=свабхàвавàдини). 

11. Начало и край (purvaparakoti пóрвàпаракоòи). 
Отхвърлянето на субстанциалното битие и априорното 
му съществуване все още не отговарят на въпроса за на-
чалото и края на нещата. От самото начало на историята 
философите се занимават със спекулации по отношение 
на началото (purva-koti, пóрва-коòи) и окончателния 
край (apara-koti, апара-коòи). Тези спекулации поставят 
началото на множество възгледи, сред които е този за 
субстанциалното съществуване на битие (Бог) или вър-
ховна същност (като пра-материя, prakrti (пракðти) на-
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ричана още svabhava).98 Осъзнал проблемите от познава-
телен характер, свързани с такива спекулации, Буда се 
въздържа от всякакви изказвания в това отношение.  

Глава XI е предвидена да обясни отношението на 
Буда към подобни въпроси. Нàгàрджуна е бил наясно, че 
Буда е отказвал да прави каквито и да било изказвания за 
началото и края на жизнения процес. Ето защо Нàгàр-
джуна заявява: „Великият мъдрец обяви, че началото и 
краят на жизнения процес са неизвестни“ (XI. 1). Прак-
ритският термин anamatagga (анаматагга) (= „немисли-
мо е началото“) се санскритизира в будистките текстове 
като anavaragra (анаварàгра) (= „без начало и край“) и 
Нàгàрджуна е бил запознат именно с това значение. 99 
Така с оглед на тази по-късна версия на изказването на 
Буда, Нàгàрджуна твърди, че няма нито начало, нито 
край, докато същинското послание на Буда е продикту-
вано от епистемологически проблеми.  

Все пак изключителната находчивост на Нàгàрджуна 
му в позволява да отбележи логическите затруднения, 
свързани с отричането както на началото, така и на края. 
Той смята, че „в онова, което е без начало или без край, 
не може да бъде постигната средата“ (XI. 2). Тези логи-
чески трудности го принуждават да заяви, че в рамките 
на samsara (саìсàра) не е уместно да се говори за състо-
янията „преди“, „след“ и „едновременност“. Логическите 
трудности възникват преди всичко защото нещата биват 
мислени в един по-скоро субстанциалистки план. Следо-
вателно, ако раждането се сметне за предхождащо ста-
ростта и смъртта, а в същото време раждането, старостта 

                                                   
98 Вж. J. A. B. Van Buitenen, “Studies in Sankhya”. Journal of 

the American Oriental Society, 76 (1956): 153–157.  
99 Вж. например варианта на Agama в Tsa 34. 1 (Taisho 2. 

214b).  
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и смъртта са субстанциални, т. е. съществуващи в собст-
вената си природа (svabhava), излиза, че съществува 
раждане без старост и смърт, което имплицира безсмър-
тие (XI. 3). Освен това, ако изброените бяха себе-
съществуващи, между тях не би имало причинна връзка 
(XI. 4). Подобни логически затруднения възникват и ако 
изброените бъдат сметнати за „едновременни“. 

Докато Буда отказва да дискутира абсолютния про-
изход и края на жизнения процес (samsara), той все пак 
говори за възникването и изчезването на нещата въз ос-
нова на причинната зависимост между тях. На Нàгàр-
джуна обаче му се налага да се занимава с една по-скоро 
субстанциална представа за жизнения процес, въведена 
от будистките метафизици. Ето защо, след като отбеляз-
ва, че краят на samsara не е наличен – схващане, под-
държано от самия Буда – Нàгàрджуна заявява, че „краят 
на всички съществуващи също не е наличен“ (sarveñam 
api bhavanam purva koti na vidyate, сарвеøàм апи 
бхàвàнàì пóрвà коòи на видяте XI. 8), като по този на-
чин отхвърля всички гледища на субстанциалистите. 

12. Страдание (duhkha). След като изследва приро-
дата на съществуването и приема средна позиция между 
двете крайни гледища на будистките философи, 
Нàгàрджуна се фокусира върху проблема за човешкото 
страдание (duhkha). Тук отново не може да се смята, че 
последният не е бил наясно с изказванията на Буда, за-
писани в Никàя и Àгама. Анализът на страданието 
следва стъпките на Буда в Accela Kassapa-sutta (Аччела-
Кассапа-сутта) от сборника Samyuta-nikaya (Самюта-
никaя)100. В този текст става дума за ученик на име Кас-
сапа, който пита Буда дали страданието е себе-
причинено (sayam katam dukkam, саям катам дуккам), а 

                                                   
100 S 2. 18 ff.; Tsa 12. 20 (Taisho 2. 86a).  
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Буда, вместо да отвърне формално: „Не е така“ (no 
h’etam, но х’етам), просто отбелязва, че Кàшяпа „не 
следва да говори така“, или че „не трябва да го изказва 
по този начин“ (ma h’evam, ма х ‘евам). Когато задава на 
Буда въпроса дали „страданието е причинено от друг“ 
(param katam dukkham, парам катам дуккхам), Кассапа 
получава същия отговор. Това се повтаря и при въпроси-
те дали страданието е „причинено и от себе си, и от 
друг“ (sayam katak ca param katak ca, саям катаï ча па-
рам катаí ча) и дали е „причинено нито от себе си, нито 
от друг“ (asayamkaram aparamkaram, асаямкàрам апа-
рамкàрам), в който случай страданието би имало „са-
мопроизволен произход“ (adhiccasamuppannam, адхич-
часамуппаннаì).  

Буда не одобрява начина, по който Кассапа разсъж-
дава за причината на страданието, защото първите две 
формулировки на въпроса биха довели респективно до 
схващанията за перманентност (sassata) и унищожение 
(uccheda). В контекста на будизма да се каже, че „човек 
действа и същият човек поема отговорността за тези 
действия“ (so karoti so patisamvediyati, со кароти со па-
òисамведияти), означава да се утвърди съществуването 
на вечна душа или Аз. От друга страна, твърдението, че 
„човек действа, а друг поема отговорността за действие-
то“ (akko karoti akko patisamvediyati, аïïо кароти аïïо 
паòисамведияти), би означавало пълна липса на връзка 
между причина и следствие. По този начин би отпаднала 
нравствената отговорност. За да избегне такива крайнос-
ти, Буда обяснява връзката между действие и последст-
вие като връзка на зависимост. 

Трябва да стане ясно, че в посочения по-горе кон-
текст Буда не отрича четирите теории, които обясняват 
причината за страданието. Той само заявява, че тези тео-
рии не са представени по подходящ начин поради имп-
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ликациите, които те съдържат. Въпреки това, след като 
предупреждава за опасностите, които възникват от таки-
ва импликации и подчертава, че феномените трябва бъ-
дат разглеждани в тяхната зависимост, Буда използва 
подобни езикови изрази, за да обясни собствения си въз-
глед за страданието. Като признава отговорността на чо-
век за собствените му действия, Буда дори стига до из-
казването: „Действието е извършено от някого“ (attana 
va katam kammam, аттанà ва катам каммаì). 101 Това 
твърдение обаче не предполага съществуването на същ-
ностен агент или отхвърлянето на който и да било фак-
тор, допринесъл за ситуацията на действието.  

По същия начин Нàгàрджуна не отхвърля четирите 
теории, а само твърди, че те не са подходящи (na yujyate, 
на юджяте): „ако [страданието] се сметне за себепричи-
нено, то не би възниквало по зависимост“ (XII. 2). Тази 
разлика между себе-причиняване и зависимост е основа-
на съответно на разликата между приемането и неприе-
мането на същностен агент. Ето защо Нàгàрджуна твър-
ди: „Тези агрегати се явяват в зависимост от онези агре-
гати“. Възгледът му обаче не следва да се мисли като 
застъпващ „външно причиняване“ (parakrta, паракðта).  

След това Нàгàрджуна показва логическите зат-
руднения, свързани с приемането на себе-причиняването 
или външното причиняване и прилага тази критика към 
себе-причиняването или външното причиняване на всяко 
съществуващо (bhava).  

13. Нагласи (samskara, саìскàра). Буда никога не е 
настоявал, че всички феномени (dharmah) водят към 
страдание (duhkha). Според него всички нагласи 
(samskarah) или всичко, обусловено от нагласите 

                                                   
101 Dhp 165.  
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(samskrta) подлежи на страдание и е незадоволително.102 
Ето защо, след като изяснява концепцията за страдание-
то, Нàгàрджуна решава да разгледа концепцията за наг-
ласите (samskara). Глава тринадесета е посветена имен-
но на този въпрос.  

Не-абсолютистката позиция на ранния будизъм е яс-
но изразена в отказа на Буда да прокара рязката за хин-
дуистката традиция опозиция между истина (satya, сатя) 
и неистина (asatya). Вместо това, Буда говори за истина 
(sacca, сачча = satya) и за объркване (musa = mrña),103 
като отказва да приеме пред-будистката идея за върхов-
на истина, изразена чрез Àтман и Брахман.  

Когато започва изследването си върху „нагласите“ 
(samskara) във връзка с идеята за „объркване“ (mrña), 
Нàгàрджуна се проявява като предан последовател на 
Буда и първите му ученици. Връзката между „нагласи“ и 
„объркване“ трябва да бъде изчерпателно анализирана 
преди всеки опит за тълкуване на Буда и Нàгàрджуна в 
техните разбирания за нагласите.  

Един внимателен прочит на ранните беседи би разк-
рил, че нагласите са неотделими от човешката личност. 
Ако става дума за не-просветлена личност, нагласите не 
се унищожават дори от смъртта на тази личност и оттук 
следва възможността за прераждане. Нагласите обаче 
биват напълно разрушени в tathagata, когато той постиг-
не parinirvaja (паринирвàîа) т. е. – когато умира. Никъ-
де обаче не се споменава, че нагласите биват напълно 
унищожени докато получилият просветление (buddha, 
tathagata) е още жив. „Успокояването на нагласите“ 
(samskàropasama, саìскàропашама) се осъществява с 
постигането на свободата (nirvàja). Тези недоловими 

                                                   
102 Ibid. 278.  
103 Sn 886.  
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разлики ще бъдат от голямо значение за разбирането на 
начина, по който Нàгàрджуна изследва „нагласите“ 
(samskara) в настоящата глава. 

Уилям Джеймс обяснява човешкото знание и разби-
ране по следния начин: „Интелектуалният живот на един 
човек се състои почти изцяло в заместването на перцеп-
тивния ред, в който първоначално тече опита, с концеп-
туален ред“ 104 . В разсъжденията си по този въпрос, 
Джеймс продължава по следния начин: 

„Накратко, заместването на непосредствения сетивен 
поток с понятия и техните взаимовръзки радикално раз-
ширява умствената ни панорама. Без понятия животът 
ни щеше да се състои в простото „получаване“ не всеки 
последователен момент от опита, подобно на начина, по 
който неподвижната морска актиния, прикрепена към 
скалата си, приема хранителните вещества, носени от 
прилива. Чрез понятията ние търсим отсъстващото, сре-
щаме се с далечното, самостоятелно определяме накъде 
да поемем, пречупваме опита си и извличаме от него 
собствените му граници. Променяме неговата последо-
вателност, пускаме го отзад-напред, събираме накуп от-
далечените му части и разделяме частите, които са бли-
зо. Скачаме през повърхността му, вместо да си проби-
ваме път през неговата непрекъснатост, настройваме ос-
новите му в зависимост броя на скиците, които умът ни е 
способен да рамкира“. 

Освен ако не припишем на Буда „всеведение“ 
(sarvajkata, сарваджïàтà), т. е. познание за всичко, ко-
ето се е случило, което се случва и което ще се случи на 
този свят, познание, което самият той е отрекъл да при-

                                                   
104  William James, Some problems of Philosophy (Cambridge. 

Mass.: Harvard University Press, 1979), 33.  
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тежава105, и ако не признаем нуждата му да концептуа-
лизира, има опасност да го превърнем в „неподвижна 
морска актиния“. Интересите ни играят основна роля в 
процеса на концептуализиране, на „събирането на неща-
та заедно“ (буквалното значение на samskara). Интере-
сите лесно се конвертират във влечения и отблъсквания, 
а последните до голяма степен са основните причините-
ли на човешкото страдание. Следователно, ние се нами-
раме в двойна обвързаност – нуждаем се от нагласите, за 
да живеем, а в същото време те допринасят за страдани-
ето ни (duhkha). 

Осъзнал това противоречие, Буда подчертава нужда-
та нагласите да бъдат умиротворени, вместо напълно 
премахнати. На базата на опита ние разбираме, че неща-
та са „възникнали по зависимост“ (pratityasamutpanna) и 
едва след това приемаме възгледа, че някъде назад в ми-
налото или за напред в бъдещето те вероятно са възник-
вали и ще възникват по същия начин.  

Според Буда, този възглед е по-добре издържан и 
следователно по-подходящ (samyag-drñti, самяг-дðøòи) 
отколкото следните ограничени позиции: 1) положение-
то „страданието е себе-причинено“ (svayamkrtam), из-
хождащо от вярата в Аз (atman) и отхвърлянето на всеки 
друг фактор; 2) положението „страданието е причинено 
от друг“ (duhkham parakrtam), което в някакъв смисъл е 
причинено от неохотата ни да признаем нравствената си 
отговорност. И в двете положения нагласите ни са уп-
равлявани от нашите влечения и отблъсквания и следо-
вателно те са тези, които ни тласкат в две различни по-
соки. Нагласи, повлияни от влеченията и отблъскванията 
ни в края на краищата ни заблуждават по отношение на 
голяма част от опита и по този начин допринасят за соб-

                                                   
105 M 1. 482.  
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ственото ни страдание и безсилие. Следователно, в кон-
текста на будистката доктрина, прекратяването на стра-
данието е тъждествено с „не-преследването“ на възгле-
ди,106 което се осъществява чрез успокояването на нагла-
сите. 107 Прекратяването на страданието обаче не е тъж-
дествено с отказа от възгледи или отказа от нагласи. То е 
по-скоро усмиряване на пристрастията. Затова е много 
уместно след изследването на страданието (duhkha) 
Нàгàрджуна да напише глава за нагласите (samskara). 
Важно е да се отбележи, че тази глава е изцяло посветена 
на „възгледите“ (drñti, дðøòи), както и на „объркване-
то“ (mrña) като причина за „погрешните“ или „объркани 
възгледи“ (mithya drñti, митхÿ дðøòи). На практика 
терминът samskara се среща единствено в първата стро-
фа и никъде другаде.  

В цялата глава протича анализ на понятията за „съ-
ществуващо“ (bhava), „не-съществуващо“ (abhava), „се-
бе-природа“ (svabhava) и т. н. , както и на начина, по 
който тези понятия могат да бъдат избегнати чрез кон-
цепцията за „пустотата“ (sunyata) без в същото време та-
зи концепция да се субстанциализира. Оттук заключени-
ето на Нàгàрджуна в тази глава е следното: „Победонос-
ните провъзгласиха, че пустотата е отстъпване от всички 
възгледи. За обладаните от възгледа за пустотата се каз-
ва, че са непоправими“. 

Настоящият превод тълкува термина nihsaraja (ниõ-
сараîа) от споменатата по-горе строфа като „отстъпва-
не“ с цел да се извлече специфичното значение, което 
Нàгàрджуна вероятно е вложил в него. Много от изсле-
дователите на Нàгàрджуна разбират „пустотата“ 
(sunyata) като „условна истина“ и по този начин застъп-

                                                   
106 Вж. Sn 796–803.  
107 M 1. 111–112; Chung 28. 3 (Taisho 1. 604b).  
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ват тезата, че върховната истина не се поддава на кон-
цептуализация.108 Направените до този заключения вър-
ху философията на Буда и Нàгàрджуна показват, че пос-
ледните несъмнено не признават „отвъд-концептуална 
истина или реалност“. Според тях не е възможно истина-
та да бъде разбрана извън-концептуално, защото, както 
бе споменато и по-рано, истината в своята пълнота се 
отнася към изказвания и следователно предполага кон-
цептуализация. Все пак, концептуализациите могат да 
бъдат изчерпателни и следователно правилни (samyak) 
или ограничени и объркани и следователно погрешни 
(mithya). Това зависи от степента, в която формулиров-
ката на дадена концепция е повлияна от предразсъдъци. 
В този смисъл „пустотата“ не е „възглед“ без идентифи-
кация, а възглед, който се идентифицира с „пустото“ 
(idam sunyam, ), идам шóням Това е възглед, който по-
мага да индивида да се освободи от възгледите си. Пос-
ледното нещо, което Буда или Нàгàрджуна биха застъ-
пили, е разглеждане на пустотата извън отношението � 
към пустото, защото това би я определило като абсолют-
на или върховна истина.  

14. Връзка (samsarga, саìсарга). Нагласите способс-
тват за формирането на възгледи на базата на опита. 
Също така, стана ясно, че ако не изграждаме такива въз-
гледи, ние не сме по-различни от неподвижната морска 
актиния. Зависимият произход (pratityasamutpada), не-
перманентността (anityata), не-субстанциалността (anat-
mata, анàтматà) и пустотата (sunyata) са концепции, 
които не биха имали смисъл без идентификацията с на-
личните в опитва „възникнало по зависимост“, „не-
перманентно“, „не-субстанциално“ и „празно“. Става 
дума за възгледи или теории, формулирани чрез проек-
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тиране на нашите преживявания върху избледнялото 
минало и неясното бъдеще.  

Ситуацията по времето на Нàгàрджуна обаче е била 
доста по-сложна. Както бе изяснено по-рано, за това 
допринасят някои от будистките метафизици, според ко-
ито опитът се дели на мигновени преживявания, разгра-
ничени едно от друго. Това схващане довежда не само до 
постулирането на понятие за себе-природа (svabhava), но 
и до възникването на други проблеми, които метафизи-
ците така и не успяват да решат по задоволителен начин. 
Един от тези проблеми е свързан с разликата между ум 
(citta, читта) и материя (rupa). Тези две понятия са кон-
ституирани чрез схващането за абсолютна разлика меж-
ду техните природи (svabhava). Умът е смятан за не-
материален (а-rupa), а на материята се е гледало като на 
не-ментална (a-citta, а-читта).  

Ранният будизъм избягва този редукционистки под-
ход и твърди, че видимата форма и съзнателното възпри-
ятие (samjka, саìджïà) възникват в зависимост от зре-
нието. 109 Въпреки това, будистките метафизици се зат-
рудняват не само в разбирането на сетивния опит, но и в 
концептуалната му формулировка.  

Тези проблеми изискват след главата, посветена на 
„нагласите“ (samskara), да бъде съставена глава на тема 
„връзка“ (samsarga). Как е възможно обектът (drañtavya) 
и субектът (drañtr, драøòð) да бъдат свързани в съот-
ветствие (samsarga) по такъв начин, че да възникне ви-
зуално възприятие (darsana)? Още в самото начало на 
главата Нàгàрджуна отрича възможността за това свърз-
ване, и по-точно за свързването на събития, които нямат 
нищо общо помежду си. Кумàраджèва набляга на съща-
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та идея в своя превод на фрагмент XIV. 1. В цялата глава 
за пореден път се описват проблемите, които възникват в 
следствие на редукционисткия подход.  

15. Себе-природа (svabhava). Проблемът за съответс-
твието (samsarga), разгледан по-горе в специфичния 
контекст на виждащ, обект на вижданото и виждане, 
възниква като следствие от приписването на себе-
природа във всеки от тези феномени. Това дава на 
Нàгàрджуна възможността да се занимае с най-трудния 
оставащ проблем – понятието за себе-природа (svabhava) 
или субстанция. По-рано в изложението показахме как 
сарвастивадините използват това понятие, за да обяснят 
връзката между причина и следствие. Основният довод 
на Нàгàрджуна срещу понятието за себе-природа се със-
тои в това, че то противоречи на концепцията за ставане-
то (sambhava, саìбхава) на едно феномен в зависимост 
от предшестващата го причина и условие (hetu, 
pratyaya). Нàгàрджуна схваща себе-природата като не-
що, което е не-направено (akrtaka, акðтака) от каквото и 
да било друго нещо. След като себе-природата не зависи 
в своето съществуване от условия и причини, тя е неза-
висима. Според Нàгàрджуна изразът „причинена субс-
танция“ съдържа противоречие в термините. Анализът 
от настоящата глава, следователно, трябва да бъде разг-
леждан като допълнение към този от първа глава. Както 
стана дума в коментара към първа глава, Нàгàрджуна не 
отрича нито феномените, произлезли по зависимост, ни-
то самия зависим произход. Той само показва невъзмож-
ността причинно обусловените феномени да бъдат обяс-
нени чрез понятието за себе-природа. В настоящата гла-
ва Нàгàрджуна дава на себе-природа определение, което 
противоречи на принципа на зависимия произход или 
зависимото причиняване. Той заявява: „Една не-
направена себе-природа несъмнено е не-зависеща от 
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друга“ (akrtrimah svabhavo hi nirapekñah paratra ca, 
акðтримаõ свабхàво хи нирапекшаõ паратра ча XV. 2). 
След това се повтаря аргументът от първа глава, за да се 
покаже, че в отсъствието на себе-природа не може да 
става дума за друго-природа (parabhava). Прочутото по-
учение на Буда към Кàтÿяна, разгледано подробно още в 
началото на настоящия увод, е цитирано в петнадесета 
глава с цел отхвърляне на концепциите за „съществува-
що“ (bhava) или „себе-природа“ (svabhava) както и тези 
за „не-съществуващо“ (abhava) или „друго-природа“ 
(parabhava). След това тези концепции биват отъждест-
вени с възгледи по отношение на съществуването 
(astitva) и не-съществуването (nastitva).  

Съществуването (astitva) се изяснява допълнително 
чрез концепцията, развита от традиционната индийска 
школа Сàìкхя. В нея става дума за автентичното или 
първичното съществуване (prakrti), което е подобно или 
дори тъждествено на концепцията за съществуване, из-
ложена от сарвастивадините. След това Нàгàрджуна из-
лага на показ проблемите от емпиричен и логически ха-
рактер, свързани с тази концепция. Заключението на тази 
важна глава се състои в потвърждението, че вярата в се-
бе-природа и друго-природа, в съществуващо и не-
съществуващо, в съществуване и не-съществуване води 
съответно до вяра в перманентност и унищожение.  

Както стана дума по-рано, темите, разисквани в тази 
част от книгата (от трета до петнадесета глава), се зани-
мават с елементите на опита (dharma), които първона-
чално биват обяснени чрез принципа на зависимостта. 
Понятието за dharma обаче се усложнява от въведените 
по-късно концепции за себе-природа (svabhava) и друго-
природа (parabhava), от представите за абсолютна иден-
тичност и абсолютно различие, формулирани от някои 
по-късни будистки мислители. Усилията на Нàгàрджуна 
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в тази част от трактата целят преди всичко премахването 
на концепцията за себе-природа или идентичност, като 
по този начин схващанията за друго-природа или разли-
чие също се оказват несъстоятелни. По този начин 
Нàгàрджуна се опитва да постулира не-субстанциалност-
та на елементите (dharma-nairatmya). Следващият проб-
лем на дневен ред е не-субстанциалността на човешката 
личност (pudgala-nairatmya).  

Част III (Pudgala-nairatmya) 
16. Окови и освобождение (Bandhana-mokña). Макар 

и да води до епистемологически проблеми, признанието 
на перманентен и вечен Аз (atman) осигурява на индийс-
ките мислители удобен начин да обяснят много от идеи-
те си – например карма и оцеляване, окови и освобожде-
ние. Когато Буда отрича atman, това дава началото на 
сериозни философски проблеми. Голяма част от тях са 
били предизвиквани чрез задаването на въпроса: „Кой 
Аз ще бъде засегнат от действия, извършени от не-Аз?110 
Доколкото принципът на зависимия произход е бил раз-
биран правилно, будистите са били способни да обяснят 
без противоречие начина, по който човек носи последст-
вията от действията си. Но както вече бе подчертано, 
чрез интерпретациите на причинната теория будистките 
метафизици не решават проблемите, а по-скоро ги съз-
дават. Тези усложнения са първата грижа на Нàгàрджу-
на, когато след изследването на страданието последният 
се заема с проблемите на оковите и освобождението 
(bandhana-mokña), действието и последствието (karma-
phala) и т. н. 

Оковите (bandhana) могат да бъдат от няколко раз-
новидности. Обектите, които водят до сетивно удоволст-

                                                   
110 M 3. 19; S 3. 103; Tsa 2. 26 (Taisho 2. 15a). 
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вие, формираните чрез тях представи наред и самия про-
цес на ставане (bhava) – всичко това заробва човешките 
същества. Жаждата за ставане (bhava-trñja, бхава-
тðøîа) е една от най-трудните за преодоляване окови. 
Освен, че води до страдание в настоящия живот, тя при-
нуждава индивида да броди из самсара и го обрича на 
многократно раждане и смърт. Смъртта, персонифици-
рана в Мàра111, носи със себе си примка (pasa, пàса), ко-
ято малцина могат да избегнат. В настоящата глава става 
дума преди всичко за оковите на жизнения процес.  

В следващите няколко глави на дневен ред идва кон-
цепцията на сарвастивадините за себе-природа 
(svabhava). В настоящата глава на преден план излиза 
теорията на Саутрàнтика за прераждаща се личност 
(pudgala). Когато се казва, че „нагласите се прераждат“ 
(samskarah samsaranti, саìскàрàõ-саìсаранти), в тях се 
предпоставя неуловима същност, която им позволява да 
се запазят. Тук Нàгàрджуна използва един по-скоро диа-
лектически довод: ако нагласите бяха перманентни, не 
би имало нужда да се говори за тяхното прераждане. Ако 
нещо е перманентно, то е винаги налично и не може да 
се говори за неговото възникване или изчезване. Пре-
раждането обаче имплицира движение от една позиция 
към друга, изчезване от едно място и появяване на друго. 
Обратно, ако нещата са не-перманентни в смисъл, че би-
ват напълно разрушавани (uccheda), те никога не биха се 
преродили. Затова Нàгàрджуна твърди, че ако човешкото 

                                                   
111 Образът на Мàра произхожда от индийската митология, 

където той се смята за могъщ бог, населяващ най-висшето изме-
рение в Царството на Желанието. В будизма Мàра символизира 
егото на човека. Той е демонът, опитал се да съблазни Гаутама 
чрез образа на красива жена и по този начин да попречи на прос-
ветлението му. Наричан е също “Namuci“, което буквално озна-
чава „не-освободител“, т. е. враг на свободата. (бел. прев.). 
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същество се разглежда по някой от тези два начина, не 
може да става дума за прераждането му (XVI. 1).  

Впечатлението, което дават досегашните преводи на 
XVI. 2, е че Нàгàрджуна отхвърля теориите за агрегатите 
(skandha), сетивата (ayatana) и елементите (dhatu). 112 
Всъщност обаче, тук става дума за преутвърждаване на 
следната ранно-будистка позиция: „Може да се приеме, 
че личността се преражда. Въпреки това в пет-степенния 
път, в агрегатите, способностите и елементите не същес-
твува такава личност. Тогава кой ще се прероди?“ 

Значи, отрича се прераждането на недоловима лич-
ност. Обаче, ако прераждането се схваща като причине-
на зависимост на факторите, които обуславят човешката 
личност, Нàгàрджуна не би имал никакви възражения.  

Критиката на понятието за окови (обвързване) всъщ-
ност е критика на понятието за субстанциална същност, 
окована в нагласите. В индийската традиция може да се 
открие аналогична представа, в която перманентният Аз 
(atman) е окован в мимолетната психофизична индиви-
дуалност. Ето защо Нàгàрджуна твърди, че всичко, което 
подлежи на раждане и умиране (utpada-vyaya-dharmin) 
не е нито оковано, нито освободено. Следователно, тук 
не става дума за критика на обикновените представи за 
обвързване и освобождение, а на тези, които признават 
субстанциален субект и неговите свойства.  

Заключителната строфа може да доведе до сериозно 
недоразумение ако бъде пренебрегнато значението на 
релативните термини „където/там“ (yatra/tatra, ят-
ра/татра). Става дума за повторно разглеждане на иде-
ята за субстанциален субект и приписваните му свойст-
ва, но вече в контекста на тези два термина. В контекст, 
където на даден субстанциален субект е приписано не-

                                                   
112 Inada, 102.  
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що, наречено свобода (nirvaja samaropa, нирвàîа саро-
па) или му е отнет жизнения-процес (samsarapakarñaja, 
саìсàрàпакарøаîа), там не се прави разграничение 
(vikalpa, викалпа) между свобода и окови, защото въп-
росният субект остава непроменен. По същия начин, къ-
дето нирвана се „о-вещява“ (samaropa) и жизненият 
процес бива елиминиран (apakarñaja, апакарøаîа), там 
също няма смисъл да се правят подобни разграничения. 
Накратко, тъй като свободата и оковите нямат нищо об-
що по между си, познанието на едното не би играло ни-
каква роля за разбирането на другото.  

17. Действие и последствие (karma-phala). За разли-
ка от теистичните религии на Индия, будизмът застъпва 
човешката отговорност както при обвързаност, така и 
при свобода. Глава XVII се занимава с понятията за чо-
вешко действие (karma) и неговите последствия или 
плодове (phala).  

Изследването на Инада върху тази дълга глава е дос-
та объркващо. Според него строфите от първа до девет-
надесета изразяват общоприетото схващане за karma, а в 
двадесетата строфа Нàгàрджуна разкрива същинската 
позиция на Буда – „пустотата“ (sunyata).113 Същото оба-
че важи за втората и тринадесетата строфа, които 
недвусмислено приписват определени възгледи както на 
Буда, така и на пратйеките и шраваките. Затова съдър-
жанието на тази глава заслужава да бъде прегледано 
внимателно.  

Учението за кармата е ясно изразено в XVII. 1: „Се-
бе-ограничаване и помощ за другите – това е благопри-
ятният път и той определя семето, което носи плод тук и 
в следващия живот“. 

                                                   
113 Ibid., 104–105.  
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Ако Нàгàрджуна беше представител на Махàÿна, 
както често се твърди, той със сигурност не би отрекъл 
този „благоприятен път“ (maitram dharmam, майтрам 
дхармам); това би означавало отказ от статута на 
bodhisattva. Себе-ограничаването и помагането на други-
те хора са дейности, които един bodhisattva следва да 
признае. Тук те са описани като плодоносни (phala) как-
то в настоящия живот, така и в следващия. Нàгàрджуна е 
бил запознат с факта, че според Буда действията следва 
да бъдат определяни според волята (cetana, четанà). То-
ва е смисълът от изказването на Буда в Anguttara-nikaya 
(Аíгуттара-никàя)114: макар че е възможно самата воля 
да се мисли като действие, всичко волево попада в съща-
та категория. Във фрагмент XVII. 2 на Кàрикàта 
Нàгàрджуна разяснява тази теза на Буда.  

Нàгàрджуна посочва, че според Буда съществуват 
два типа карма: желание и желано. По-нататък той раз-
деля тези два типа на множество други, които ранно-
будистката традиция също признава. Тези видове карма 
не се смятат за не-плодоносни и следователно нереални. 
Във фрагмент XVII. 6 обаче Нàгàрджуна повдига въпро-
са, от който са били водени неговите опоненти – будист-
ките метафизици – в изследванията си. Този въпрос гла-
си следното: „В сила ли е кармата, дори когато не е дос-
тигнала зрялост?“ (Tiñthati apakakalat?, Тиøòхати апà-
какàлàт?). 

Няма съмнение на кого би могъл да му хрумне такъв 
въпрос. Един практически ориентиран будист би казал, 
че кармата е това, което е, защото носи последствия или 
плодове (phala). За разлика от него, субстанциалистът не 
би могъл да се въздържи от въпроса: „Все пак, последст-

                                                   
114 A 3. 415; Chung 27. 5 (Taisho 1. 600a).  
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вието (phala) не съществува ли преди карма да достигне 
своята зрялост?“ 

Както вече беше посочено, подобни изследвания до-
веждат до схващането за подлежаща субстанция 
(svabhava), която Нàгàрджуна критикува и отхвърля още 
в първа глава. Тук Нàгàрджуна още веднъж показва, че 
тези изследвания водят до убеждението в перманентност 
(nityata). Ако се отхвърли това понятие за перманент-
ност, кармата до такава степен би се отделила от резул-
тата си, че при прекъсването � не би се стигнало до ни-
какви последствия (niruddham sat kim phalam janayiñyati, 
нируддхам сат ким пхалам джанаиøяти). Това отново 
ни връща на темата за перманентността и унищожението 
(sasvata-uccheda).  

В седма строфа се обяснява понятието за редици 
(samtana, саìтàна), поддържано в атомизма на Саутрà-
нтика. В следващите строфи са изследвани проблемите, 
до които това понятие води.  

За съжаление коментаторите на дванайсета строфа 
пренебрегват контекста, създаден чрез формулирания в 
шеста строфа онтологически въпрос. Във фрагмент 
XVII. 12 терминът eña (този, такъв) се отнася до типа 
мислене (kalpana, калпанà), описан в шеста строфа. В 
дванадесетата строфа Нàгàрджуна твърди, че това мис-
лене поражда множество непреодолими проблеми 
(bahavas ca mahatas ca doñah, бахаваш ча махаташ ча 
доøàõ). Определението „неподходящо“ (nopapadyate) се 
прилага именно към този тип мислене.  

Във фрагмент XVII. 14 Нàгàрджуна несъмнено пред-
лага друг, по-подходящ начин на мислене (kalpana), въз-
хваляван от будите, пратйеките и шраваките: „Подобни 
на ненарушим договор са дългът и действието. Те имат 
четири измерения сред царствата и са неопределени в 
изначалната си природа“. 
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На това място карма е оприличена на неотпадащо 
обещание. Дългът (rja, ðîа) на човек остава в сила дока-
то договорът не отпадне. Карма не притежава континуи-
тет и следователно не може да бъде „наследена“. Тя не 
продължава под никаква неуловима или субстанциална 
форма и въпреки това отговорността за нея не може да 
бъде отхвърлена след като карма е извършена. Буда, 
ранните будисти и Нàгàрджуна не са имали готовност да 
заявят, че договорът, който човек подписва, е нереален и 
следователно трябва да бъде пренебрегнат. Отговор-
ността и задължението остават дълго след неговото под-
писване (може би остават дори след като документът бъ-
де загубен или унищожен).  

Идеята, че човек е отговорен за собствените си дейс-
твия, се утвърждава от Буда. Негово изказване от 
Dhammapada гласи следното: „Нито на небето, нито нас-
ред океана, нито в планинските пещери има място, къде-
то човек би се освободил от отговорността за извърше-
ните от него злини“.115 Вече стана дума за популярност-
та на тези думи сред будистите, съхранили своята лите-
ратура на санскритски език. Не може да има съмнение, 
че това изказване е било известно на Нàгàрджуна. Така 
идеята за неотменната природа на карма се оказва важна 
концепция в труда на Нàгàрджуна, най-вече защото пос-
ледният не е искал да прибягва до понятията за субстан-
ция (svabhava) или Аз (atman), за да обясни кармическия 
процес. Също така, чрез отхвърлянето на субстанцията и 
Аза той не е желаел да отрече въздействието на карма. 
Поради това е изненадващо изказването на Инада 116 , 
според който Нàгàрджуна „с еднаква сила осъжда всяка 
идея за неунищожимо и непрекъсваемо действие 

                                                   
115 Dhp 127.  
116 Inada, Nagarjuna, 104.  



108 

(aviprajasa)“. Нито Буда, нито Нàгàрджуна, нито дори 
Васунабдху, създателят на Karmasiddhiprakaraja, са 
твърдели, че карма сама по себе си е неразрушима. Не-
изчезващото действие (aviprajasa-karma) означава отго-
ворността на човек за всяка извършена от него карма и 
начинът, по който тази карма ще донесе плодовете си 
(phala). Нàгàрджуна поддържа тази по-естествена предс-
тава за човешката отговорност, а не субстанциалното 
схващане за плода или последствието, което лежи скрито 
и постепенно узрява (т. е. както стои въпроса, повдигнат 
от будистките метафизици). 

Така без да се двоуми, Нàгàрджуна приписва кон-
цепцията за неизчезващата (aviprajasa) карма на самия 
Буда: „Пустотата обаче не е унищожение; жизненият 
процес не е перманентност; не-отменността се отнася 
към действието – това е словото на Буда“ (XVII. 34). 

Отхвърлянето на перманентността и унищожението 
и приемането на пустотата и жизнения процес (samsara) 
не имплицира отричането на връзката между действие 
(karma) и последствие (phala). Не-изчезващата природа 
(aviprajasa-dharma) на действието имплицира единстве-
но възможността на действието да породи последствия. 
Не необходимо тази възможност да бъде мислена през 
понятието за наличие на перманентна субстанция в 
действието.  

Следващите три строфи критикуват концепцията за 
карма, основана на схващането за себе-природа. Както е 
казано във фрагмент XVII. 24, тази концепция влиза в 
конфликт с приетите конвенции (vyavahara) и замъглява 
границата между достойнство инедостатък (pujya-papa, 
пуîя-пàпа), както и между някои други дистинкции 
(pravibhaga, правибхàга). Субстанциалното (svabhavika, 
свàбхàвика) разглеждане на действието (karma) не само 
имплицира вече налично в зряла форма (vipakva, випак-
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ва) последствие (vipaka, випàка) (XVII. 5), но и се проти-
вопоставя на чистотата или нечистотата като признати 
характеристики на това действие. Ако действието има 
своя природа, оскверняването (klesa, клеша) също би 
имало своя природа и начинът, по който тези две приро-
ди съ-съществуват никога не би могъл да бъде обяснен 
задоволително (XVII. 26–27).  

Ако фрагмент XVII се разглежда без оглед на опре-
делението за действие (karma), дадено по-горе, лесно 
може да се допусне, че Нàгàрджуна отхвърля зависимия 
произход на действието и следователно опровергава съ-
ществуването както на агент, така и на действие. Исти-
ната обаче е съвсем различна – двадесет и девета строфа 
просто отхвърля възможността на действието да възник-
не по зависимост, ако въпросното действие е субстанци-
ално (svabhavika).  

Така отхвърлянето на действието (karma), агента 
(kartr), последствието (phala) и понасящия последствия-
та (bhoktr, бхоктð), което ги оприличава на създадени 
форми (nirmitakakara, нирмитакàкàра) или на видения и 
илюзорни същности, следва да бъде разбирано само ка-
то опровержение на субстанциалните концепции за те-
зи феномени; то не ги отрича категорично или в тяхната 
цялост.  

18. Аз (atman). Нàгàрджуна започва изследването на 
себе-природата (svabhava) след задълбочен анализ на 
всички фактори на съществуването (dharma) – агрегати-
те, сетивата и елементите. Темите на предните две глави 
(XVI–XVII) се отнасят към оковите и свободата, дейст-
вието и последствието. В тази линия се поява необходи-
мостта от изчерпателно изследване на понятието за ин-
дивидуален Аз (atman) и всички явления, свързани с не-
го – например егоизмът, идентичността, гордостта. На 
всички тези теми е посветена глава осемнадесета.  
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Понятието за перманентен и вечен Аз (atman) въз-
никва във връзка с понятието за психофизичната инди-
видуалност (namarupa). За несъстоятелността на първото 
вече стана дума в главите от осма до единадесета. В нас-
тоящата глава обаче понятието за Аз (atman) се разглеж-
да в различен аспект, а именно по начина, по който това 
понятие довежда до обвързване (bandhana).  

Нàгàрджуна започва тази глава с твърдението, че ако 
Азът (atman) е идентичен с агрегатите (skandha), той би 
бил подвластен на възникване и изчезване (utpada-
vyayabhag, утпàдавяябхàг). Ако се различава от агрега-
тите, той не би притежавал техните характеристики. 
След това Нàгàрджуна показва, че вярата в перманентен 
и вечен Аз дава началото на представата за притежание 
(atmiya, àтмèя). Следователно, отсъствието на чувство 
за собственост (nirmama, нирмама) и гордост (niraham-
kara, нирахаìкàра) е неотменимо следствие от успокоя-
ването (sama, шама) на схващането за вечен Аз (XVIII. 
2). Поради същите причини, възгледът, че съществува 
не-егоистична и не-горделива личност също се смята за 
неправилен (XVIII. 3). 

Конструкцията iti, използвана във фрагмент XVIII. 4 
като aham-iti (ахам-ити) и mama-iti (мама-ити)е важна, 
защото имплицира отрицанието на „теории“, отнасящи 
се до „някой“ (aham) и „само-обсебването“ (mama), 
вместо до обикновените възвратни употреби на тези ду-
ми в езика. Когато такива възгледи бъдат отхвърлени, 
вкопчването (upadana) и прераждането (janma, джанма) 
биват избегнати. След това Нàгàрджуна обявява, че 
прекратяването на нечистите действия (karma-klesa, 
карма-клеша) e тъждествено на освобождение (mokña). 
За разлика от твърденията на повечето преводачи, не 
всяка форма на концептуализация води до оскверняване 
на действията, а само тази, която има отношение към 
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субстанциални (svabhavica) същности. Такива същности 
са например „аз“-ът (aham), отхвърлен в началото на 
настоящата глава, и субстанциални събития като дейст-
вие (karma) и последствие (phala), критикувани в пре-
дишната глава. Вярата в тези субстанциални същности и 
събития дава началото на усещането за „притежание“ в 
смисъла на „това е мое“ (mama). Това, на свой ред, при-
чинява маниите (prapakca). Те могат да бъдат предотв-
ратени чрез възприемането на пустотата (sunyata) по от-
ношение на понятието за Аза (atman), коментирано по-
рано в изложението. Да се говори за „пустота“ извън то-
зи контекст означава да � се припише „нихилизъм“ 
(uccheda, XVIII. 20) или абсолютизъм, като по този на-
чин пустотата би се превърнала в субстанциален „възг-
лед“ (drñti, XVIII. 8).  

Само един повърхностен поглед върху фрагмент 
XVIII. 6 може да остави впечатлението, че Нàгàрджуна 
поставя истината или реалността извън концептуализа-
цията. Едно по-внимателно изследване на съдържанието 
на въпросната строфа с оглед на ученията на Буда от 
„беседите“ би разкрило, че случаят съвсем не е такъв. 
Нàгàрджуна е бил напълно запознат с начина, по който 
Буда е употребявал термина „аз“ (пали atta; санскр. 
atman), за да обясни индивидуалността, както и с опита 
му да отхвърли метафизичната същност и да я замени с 
„не-аз“ (пали anatta, анатта санскр. anatman, анàтман). 
Тук не става дума за употреба на обикновен и/или фило-
софски език. 117 Става дума за две различни определе-
ния. Ако Азът се дефинира като перманентна и субстан-
циална същност, Буда би го отхвърлил с концепцията си 
за „не-аз“ (anatman). Ако Азът не се дефинира по този 

                                                   
117  Donald Mitchell, “Buddhist theories of causation –

commentary” in PEW, 25 (1975):102.  
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начин, Буда не би сметнал за нужно да го отхвърля в бе-
седите си. Мнението на Нàгàрджуна по отношение на 
намеренията на Буда може без съмнение да се извлече от 
първия стих на строфа XVIII. 6, където заявява: „Буда 
разяснява концепцията за Аз и въвежда учението за „не-
аз“. Когато във втория стих Нàгàрджуна твърди: „Те не 
говореха за нeщо (kascit, кашчит) като за „аз“-а или като 
за „не-аза“, той със сигурност отрича въведените съот-
ветно от Сарвàстивàда и Саутрàнтика концепции за се-
бе-природата (svabhava) и друго-природата (parabhava) 
на феномените.  

С това изказване Нàгàрджуна би могъл да приключи 
главата за „Аз“-а (atman), ако не оставаше още един зна-
чителен въпрос за доизясняване. До момента той е разг-
ледал въплътеният Аз или Азът, който е свързан с пси-
хофизичната индивидуалност. Въпросът за освободения 
от психофизичната индивидуалност „аз“ също е разгле-
дан – става дума за субстанциалисткото схващане, спо-
ред което след постигането на свободата перманентният 
и вечен Аз се отделя от психофизичната индивидуалност 
и продължава да съществува след смъртта. Следващите 
две строфи (XVIII. 7–8) обаче са посветени на възгледа, 
който Буда е проповядвал по отношение на постигналия 
parinirvaja.  

Буда ясно казва какво се случва с освободения човек 
по време на смъртта. Той престава да съществува, не се 
преражда, раждането му се разтваря (khija jati, кхиîà 
джàти) и за него няма бъдещо съществуване. 118 Ако 
някой все пак е питал Буда дали този човек съществува 
под някаква форма след смъртта (param maraja, парам 
мараîà), отговорът се е състоял в мълчание. Буда не е 
искал да каже каквото и да било, най-вече защото отсъс-

                                                   
118 M 1. 184; Chung 36. 2 (Taisho 1. 658a). 
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тва опитна база за каквото и да било твърдение. 119 В 
седма и осма строфи Нàгàрджуна се опитва да изложи 
същото схващане. „Когато царството на мисълта угасне, 
угаснало е и онова, което подлежи на обозначение“.  

„Царството на мисълта“ (cittagocara, читтагочара), 
което угасва (nivrtta, нивðтта), може да се отнесе към 
освободилия се човек (пали parinibbuta, париниббута, 
санскр. pari-nirvrta, пари-нирвðта), чиято мисъл не се 
възстановява (appatitthitena cittena, аппатиòòхитена 
читтена). 120 След това Нàгàрджуна обяснява затрудне-
нията, които биха възникнали ако някой запита какво би 
се случило с него при положение, че мисловният му 
процес спре и не бъде възстановен. „Угаснало е и онова, 
което подлежи на обозначаване“ – това изказване е 
идентично със следното твърдение на Буда: „Онова, чрез 
което човек следва да говори за себе си, не съществува 
за него“ (yena nam vajju tam tassa n’atthi, йена наì ва-
джджу там тасса н’аттхи). 121 Във въпросната строфа 
терминът dharmata несъмнено е използван, за да означи 
природата на освободения, който си е отишъл. Невъз-
можно е да се каже дали след смъртта си той е възникнал 
(utpanna) или престанал да съществува (niruddha).  

Един от начините да се опише „просветления“ 
(buddha) е с термина tathagata, който означава „онзи, 
който е така отишъл“. Този термин предизвиква ожесто-
чени спорове поради импликации на частицата „така“ 
(tatha, татхà). Интересно е да се отбележи, че в ранните 
текстове постигналия освобождение се именува 
tathagata, когато става дума за след-смъртния му статус.  

                                                   
119 Sn 1076.  
120 S 1. 120; Tsa 39. 11 (Taisho 2. 286a). 
121 Sn 1076.  
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Терминът tatha („така“, „такова“) влече след себе си 
епистемологическия проблем за „реалността“, която 
влиза в контраст с не tatha („не така“). Оттук и произ-
водната дума taccha (санскр. tathya, татхя) се използва 
за онова, което е истинско или реално. 122 Затова не е из-
ненадващо, че терминът tathagata се използва всеки път, 
когато се повдигне въпроса за съдбата на освободения. 
123  Това е най-важният въпрос за обикновения човек: 
каква е окончателната съдба на просветления? Както 
вече стана дума, поради епистемологически причини 
Буда отказва да прави каквито и да било изказвания – 
утвърдителни или отрицателни – по този въпрос. След 
като изяснява въпроса с освободения, достигнал върхов-
ната си съдба, Нàгàрджуна прилага четворното отрица-
ние (catuñkoti, чатуøкоòи) към концепцията за „такви-
на“ (tathya). Самият Буда е правил същото в подобен 
контекст. Той винаги е използвал четири-тезисното от-
рицание, за да избегне метафизиката, а съдбата на 
tathagata винаги е била причислявана към онтологични-
те проблеми. Нàгàрджуна не може да не е бил наясно със 
субстанциалистките твърдения на традиционните мис-
лители, според които „освободеният Аз (atman) се обе-
динява с всепроникващия вселенски Аз (brahman), със 
самата реалност във всичко (sarvam, сарваì). Опаснос-
тите, които се крият в концепцията на сарвастивадините 
за субстанция (svabhava) във всичко (sarvam) както и на-
чина, по който тази концепция би могла да повлияе вър-
ху интерпретацията на tathagata или tathya, несъмнено 
са били ясни за Нàгàрджуна. Напрактика, тук става дума 
за съчетание на два въпроса – единият се отнася до 
„всичко“ (sarvam), а другият – до tathya. Единственият 

                                                   
122 M 1. 395; също и 3. 237; Chung 43. 5 (Taisho 1. 703c).  
123 M 1. 426; Chung 60. 6 (Taisho 1. 804a–b); M 1. 483ff.  
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възможен ход на Нàгàрджуна се състои в излагането на 
четворното отрицание. Философската позиция на 
Нàгàрджуна би била неправомерно изкривена, ако кон-
цепцията за „таквината“ (tathya) бъде измъкната от кон-
текста на проблемите за „всичко“ и „така отишлият си“ 
(tathagata) след смъртта му.  

Както стана дума, Буда не е спекулирал със статута 
на освободения след смъртта (param-maraja), но е гово-
рил в утвърдителна форма за това, което се случва с него 
по време на смъртта. Схващането на Буда по този въпрос 
е предадено кратко и ясно в един пасаж на Anguttara-
nikaya чрез следната строфа: „Това е последното тяло и 
това по същество е възвишеният живот. В отношение с 
онова, това съвършено познание е възникнало без да 
разчита на друго“. (Asekhakajam uppannam antimo yam 
samussayo, yo saro brahmacariyassa tasmim aparapaccaya, 
Асекхаïàîаì уппаннаì антимо ям самуссайо, йо сàро 
брахмачариясса тасмим апарапаччаÿ). 124  

Същото е изразено в основен пасаж от друга беседа: 
„Раждането е премахнато, висшият живот е изживян, 
онова, което е трябвало да се направи, е направено и не 
остава друго от този [живот]“125 

Това е най-висшата степен на реализация, която чо-
век може да достигне. В беседите тя се означава с думата 
akka (аïïà).126 Тя е резултат от нравственото съвършен-
ство, което човек постига като се освобождава от трите 
отрови: страст, омраза и невежество. Това е окончател-
ната нирвана, която с право може да бъде наречена вър-

                                                   
124 S 3. 83.  
125 M 1. 184; Tsa 39. 11 (Taisho 2. 286a).  
126 Вж. David Kalupahana, “Akka”, Encyclopedia of Buddism. 

ed. G. P. Malalasekera (Colombo: Government of Ceylon, 1961, 1): 
693–696.  
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ховна нравствена истина за света (вж. по-горе). Като та-
кава, тази истина може да се разбере само със собствени 
сили и никога в зависимост от някой друг (aparapaccaya, 
апарапаччаÿ). 

Приключвайки обсъждането на след-смъртния статут 
на постигналия освобождение, Нàгàрджуна продължава 
да говори за tattva („реалност“), но не в смисъла на „вър-
ховната истина“ сама по себе си, а в смисъла на осъзна-
ване и освобождаване от цикъла на прераждане. Ето за-
що той обявява, че познанието на тази истина не е зави-
симо от друг (aparapratyaya, апарапратяя). Това позна-
ние е спокойно (santa), не е свързано със страсти 
(aprapakcita, апрапаïчита) и следователно то е не-дис-
криминативно (nirvikalpa, нирвикалпа) и не-противо-
речиво (ananartha, анàнàртха). Nirvikalpa не означава 
непременно отсъствието на разликата субект-обект. По-
скоро става дума за отсъствието на всяко разграничава-
не, обусловено от влечения и отблъсквания. След това 
Нàгàрджуна отрича концепциите за идентичност и раз-
личие, перманентност и унищожение да имат място в 
учението на Буда. Аргументът му за това е, че нещата се 
познават като произлезли по зависимост (pratitya... 
bhavati; пратèтя... бхавати).  

Заключението на тази глава поставя Нàгàрджуна над 
т. нар. конфликт между Хèнаÿна и Махaÿна. Той твърди, 
че в не-появата на просветлени и избледняването на 
шраваките, познанието за „истината“ продължава да се 
съхранява от пратйеките, дори без помощта на самите 
просветлени. Така се подчертава нуждата от една непре-
късната традиция или устойчива линия на патриарси, 
чрез която да се осигури безсмъртието на „истинското 
учение“. 
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19. Време (kala). С оглед на вече разгледаното поня-
тието за неугасващо действие (aviprajasa-karma) се спо-
менават още две условия, свързани с узряването на кар-
ма. Това са времето (kala) и хармонията (samagri), на ко-
ито са посветени следващите две глави.  

В ранните текстове времето се е схващало по един 
по-скоро емпиричен начин. Там не-перманентността 
(aniccata, аниччатà) е обяснена чрез времевия характер 
на събитията. Както вече беше споменато в анализа на 
обусловеното (VII), тази времевост е била разбирана ка-
то ставане (uppada), изчезване (vyaya) и промяна на ус-
тойчивото (thitassa akkathatta, тхитасса аïïатхатта). 
При обсъждането в седма глава бяха посочени пробле-
мите, възникнали от анализа на времевите феномени, из-
вършен от Сарвàстивàда и Саутрàнтика. Там вниманието 
бе насочено по-специално върху субстанциалността на 
събитията (разбрани като bhava) и трудностите, които 
възникват в следствие на опита „съществуващите“ 
(bhava) да бъдат поставени в един времеви контекст. 
Настоящата глава е посветена на концепцията за самото 
време, и по-точно – времето в неговата метафизична бу-
дистка интерпретация като прекъснати мигове (kñaja). 
Нàгàрджуна извлича пагубните импликации на тази 
времева концепция по начин, сравним с анализа, пред-
ложен от Е. Р. Клей и одобрен от Уилиям Джеймс в за-
падната философия. Като изследва обичайната концеп-
ция за време, Клей заявява: 

„Отношението на опита към времето не е изследвано 
в дълбочина. Опитните обекти се дават в настоящето, но 
онази част на времето, обозначавана с даденото, е съвсем 
различна от границата между минало и бъдеще, която 
във философията се нарича настояще. Всъщност насто-
ящето на даденото е част от миналото – от близкото ми-
нало – която измамно се представя за време, интервени-
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ращо между миналото и бъдещето. Нека тази част бъде 
наречена привидно настояще и нека миналото, дадено 
като биващо минало, бъде наречено явно минало. Слу-
шащият дадена песен причислява всичките � тактови 
черти към настоящето. Всяка промяна на позицията на 
даден метеор изглежда за наблюдаващия като разполо-
жена в настоящето. В случай на прекратяване на тези 
феномени, никоя част от времето, измерено чрез тях, не 
изглежда като част от миналото. Следователно, с оглед 
на човешкия ум, времето се състои от четири части: явно 
минало, привидно настояще, реално настояще и бъдеще. 
С изключение на привидното настояще, времето се със-
тои от три не-същности – миналото, което не съществу-
ва, бъдещето, което не съществува и границата между 
тях – настоящето. Способността, от която последното 
произлиза, ни мами чрез фикцията на привидното насто-
яще“.127 

Изследването на Нàгàрджуна показва по аналогичен 
начин как абсолютното понятие за време води към пре-
махването на всяка концепция за времето като „при-
видно“. Освен това, понятието за време, въведено от 
представителите на Сарвàстивàда и Саутрàнтика, съ-
държа концепцията за субстанциално съществуване 
(bhava). От своя страна, отричането на тази концепция 
би довело до отричане на понятието като цяло.  

 
20. Хармония (samagri). Разглеждането на причинния 

процес в теорията за самостойни мигновени феномени 
премахва възможността хармонията да бъде обяснена 
като съществена съставна част от събитията, които в съ-
четанието си водят до резултата. При наличието на са-
мостойни мигове хармонията се превръща в атрибут. Бу-

                                                   
127 W. James, The Principles of Psychology, vol. I, 609.  
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да не се е натъкнал на този проблем, защото събитията в 
тяхната зависимост били разбирани по-скоро в смисъл 
на релативни, отколкото на самостойни. По този начин 
будистките метафизици били принудени или да признаят 
непосредствена причина (samanantara-pratyaya, сама-
нантара-пратяя), т. е. че всяко събитие е причинено от 
непосредствено предхождаща го причина, или да при-
пишат хармонията като предикат на самостойни мигове. 
По такъв начин съвкупността на тези мигове би дала ос-
нование за възникването на резултата. Както стана ясно 
още в първа глава, Нàгàрджуна насочва големи усилия 
към проблема за причиняването. По-нататък се изясня-
ват трудностите, свързани с обяснението на възникване-
то на резултата или плода (phala) чрез понятието за хар-
мония. Тук отново не се отрича възникването на резул-
тата или плода, защото то представлява основа на цялата 
будистка философия. Отрича се само начина, по който 
това възникване се интерпретира от метафизиците. От-
тук заключението – резултатът не е произведен от хар-
мония, нито пък от не-хармония. „Къде може да същест-
вува хармония без резултат?“ (XX. 24).  

 
21. Ставане и преставане (sambhava-vibhava, саìб-

хава-вибхава). Тази глава бележи края на изследването 
върху човешката личност. Нàгàрджуна изяснява нейната 
природа в процеса � на развитие или разпад в зависи-
мост от действията на човек (karma). В „Беседа за Поз-
нанието на Началото“ Aggakka-suttanta (Аггаïïa-сутта-
нта)128 Буда говори за развитието и разпада на както на 
света, така и на човешката личност. Тази беседа има за 
цел преди всичко опровергаването на статичната предс-
тава за света и социалните порядки, въведени от тради-

                                                   
128 D 3. 80 ff.; Ch’ang 6. 1 (Taisho 1. 36b).  
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ционната индийска религия и философия. Без да се упо-
вава на която и да било представа за абсолютно начало, 
Буда говори за период на разпад (samvatta), следван от 
дълъг период на развитие (vivatta, виваòòа). Въпреки 
нежеланието си да обсъжда подобни теории поради 
епистемологическите затруднения, свързани с тях, Буда 
е принуден да го направи с оглед на неправилните нрав-
ствени заключения, имплицитно заложени в традицион-
ната система на съсловията. Въпреки че в ранните бесе-
ди темата за структурата на света не е от най-често сре-
щаните, развитието и разпадът на човешката личност в 
продължение на дълги периоди от време е представлява-
ло популярна тема. Процесът на развитие и разпад на 
човешката личност става известен като samsara (жизнен 
процес) или bhava (ставане) и контрастира с традицион-
ното понятие за живота като вечно съществуване (atthita, 
санскр. astitva).  

Буда осъзнава абсолютистките импликации на из-
ползваните в пред-будистката литература концепции за 
atthita (съществуване) и n’atthita (не-съществуване) и 
вместо тях използва понятието за bhava (ставане). Не 
след дълго метафизиците от традиционните школи също 
започват да употребяват bhava (вместо за astitva) и 
abhava (вместо nastitva) когато говорят съответно за съ-
ществуване и не-съществуване. По този начин те използ-
ват два термина, лишени от популярност в индийската 
традиция преди Буда. 

Попаднали в субстанциалисткия капан в резултат от 
схващането си за процеса на ставане (bhava) като процес 
от самостойни мигове, представителите на Сарвàстивàда 
и Саутрàнтика въвеждат понятието за „редици на става-
не“ (bhava-samtati, бхава-саìтати) на мястото на „по-
тока на ставане“ (bhava-sota, бхава-сота), за който става 
дума в ранните текстове. Около VI в. пр. Хр. Будхагхоша 
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добавя тези интерпретации към традицията на Тхеравàда 
в южните и югоизточните азиатски страни. Той разгра-
ничава три понятия за настоящето: 

1) привидното настояще (addha-paccuppanna, аддхà-
пакуппанна) 

2) моментното настояще (khaja-paccuppanna, кхаîа-
пакуппанна) 

3) текущото настояще (samtati-paccuppanna, саìтати-
пакуппанна)129 

Според него тези три понятия отговарят на различ-
ните стадии в развитието на будистката мисъл – „бесе-
дите“ (sutta, сутта) защитават първото, някои други бу-
дисти (вероятно Саутрàнтика) поддържат второто, а ко-
ментарите приемат третото.  

Нàгàрджуна, който съставя трактата през II в. сл. 
Хр., т. е. след като теориите на Сарвàстивàда и Саутрàн-
тика добиват популярност, не може да не е бил наясно с 
разликите в тези понятия. Затова в настоящата глава той 
критикува метафизическото понятие за „редици на ста-
ване“ (bhava-samtati), или вериги от разчленени и нес-
вързани мигновени (kñajika, кøаîика) съществувания, а 
не концепцията за ставането, формулирана от Буда. След 
критика на bhava-samtati в глава XXVI. 7–8 Нàгàрджуна 
говори за bhava, без да отхвърля това понятие. В целия 
текст той внимателно отбягва концепциите за bhava и 
abhava, както и тези за svabhava и parabhava. От всичко 
това следва, че отричането на bhava-samtati не бива да се 
свързва с възраженията срещу понятията bhava или 
bhava-sota, които Буда е използвал в беседите си.  

                                                   
129 DhsA 421; вж. Кalupahana, “Schools of Buddhism in Early 

Ceylon,” The Ceylon Journal of the Humanities. Peradeniya: Univer-
sity of Ceylon, 1 (1970):159–190.  
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Проблемите, изследвани дотук, са свързани преди 
всичко с природата на човешката личност, нейното оце-
ляване и морална отговорност, както и със стремежа на 
Нàгàрджуна да изгради схващането за нейната не-суб-
станциалност (pudgala-nairatmya). Следващите глави се 
занимават с не-субстанциалността на постигналия сво-
бода.  

 
22. „Онзи, който е преминал“ (tathagata). За да се 

опишат постиженията на онзи, който е разбрал природа-
та на човешкото съществуване и е успял да преодолее 
свързаното с нея страдание, са използвани множество 
епитети. Двете най-прочути имена, използвани като си-
ноними, са буда (просветлен) и tathagata (онзи, който е 
преминал, „си е отишъл“). Буда означава идеала, постиг-
нат от търсещия познание или разбиране. Този идеал е 
ясно изразен в прочутото изказване от Упанишадите: 
„От мрака поведи ме към светлината“ (tamaso mam jyotir 
gamaya, тамасо мàì джйотир гамая). 130 В контекста 
на Упанишадите, това просветление не е нищо друго ос-
вен „всеведение“ (sarvajka, сарваджïа), 131 макар и не 
във формалния смисъл на тази дума. Според Буда прос-
ветлението е резултат от осъзнаването границите на поз-
нанието (вж. по-горе анализа на Kaccayanagotta-sutta.  

В будистката традиция до недоразумения и погреш-
ни интерпретации води втория епитет – tathagata. Този 
термин имплицитно описва върховната цел на просвет-
лението. Целта му е да даде отговор на човешките 
стремления за безсмъртие чрез прекратяване на редува-
нето между живот и смърт. Неговият еквивалент в Упа-
нишадите е: „От смъртта поведи ме към безсмъртието“ 

                                                   
130 Brhadarajyaka Upanicad 1. 3. 28.  
131 Ibid.  
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(mrtyor mam amrtam gamaya, мðтйор мàì амðтаì га-
мая).132 В Упанишадите е казано, че при разпада на пси-
хофизичната индивидуалност, „просветленият“, който 
разбира природата на истинския Аз (atman), се обединя-
ва с универсалния и съвършен Аз (brahman). По този на-
чин той се радва на вечен живот. В нежеланието си да 
признае това схващане, Буда твърди само, че „просвет-
леният“ (buddha) постига освобождаване от непрекъсна-
тото ставане (bhava). Така tathagata контрастира с лич-
ността, подложена на ставане (bhava) и пре-ставане 
(punabbhava, пунаббхава).  

Постигналият просветление и свобода от вкопчване 
(upadana) води щастлив и спокоен живот, без в същото 
време да копнее за бъдещо съществуване. Просветление-
то (bodhi, бодхи) е синоним на избледняването на страст-
та и вкопчването (tajhakkhaya, таîхаккхая). От друга 
страна, непросветленият, окован в страст и вкопчване, не 
само търси вечен живот след смъртта (param maraja), но 
и очаква да види нещо мистично и величествено 
(acchariya-abbhuta, аччхария-аббхута) в живота на прос-
ветления. В тази линия са повдигнати двата главни въп-
роса по отношение на концепцията за tathagаta: 1) дали 
tathagata е идентичен или различен спрямо психофизич-
ната личност133, и 2) дали tathagata оцелява след разру-
хата на психофизичната личност. В ранните текстове те-
зи въпроси са задавани по-скоро по отношение на 
tathagata, отколкото по отношение на буда.  

Ето защо след обстойното изследване на проблеми 
на човешкото съществуване като действието, нравстве-
ната отговорност или ставането, Нàгàрджуна насочва 
вниманието си към въпросите, свързани с върховната 

                                                   
132 S 3. 110; Tsa 5. 2 (Taisho 2. 31a–b).  
133 Ibid.  
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цел на будизма. Това начинание следва да започне с 
изясняването на термина tathagata.  

При това изясняване Нàгàрджуна следва подхода, 
възприет в ранните текстове. В тях се разглеждат проб-
лемите, предизвикани от разбирането на концепцията за 
tathagata в смисъл на перманентен и вечен Аз (atman). В 
тази глава Нàгàрджуна противодействана отъждествява-
нето на същата концепция със същинска субстанция 
(svabhava). Той не поставя метафизическото понятие за 
tathagata като тъждествено на агрегатите (skandha), за-
щото именно това е позицията на сарвастивадините, коя-
то Нàгàрджуна отхвърля (XXII. 2). Той не е съгласен и с 
алтернативата, предложена от представителите на Саут-
рàнтика, които акцентират върху не-идентичността или 
различието. Понятието за anatman, за което става дума 
във фрагмент XXII. 3, всъщност представлява концепци-
ята за „друго-природа“ (parabhava), изложена от Саутр-
àнтика. Коментарът на Инада, че „употребата на термина 
anatman на това място не следва да се бърка с употреба-
та му в основната будистка доктрина“134 трябва да бъде 
разбиран по-скоро като „основната ранна будистка докт-
рина“, защото представителите на Саутрàнтика предста-
вят теория за anatman, която имплицира същинско раз-
личие. Затова Нàгàрджуна заявява, че tathagata, мислен в 
термините на „себе-природа“ (svabhava) и „друго-приро-
да“ (parabhava) не е очевиден. 

По-нататък се поставя проблема дали tathagata е за-
висим. Неговата зависимост или независимост са отх-
върлени отново поради отъждествяване със субстанци-
ална зависимост (svabhavata upadanam) или субстанци-
ална независимост (която имплицира „друго-природа“ 

                                                   
134 Inada, Nagarjuna, 132.  
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или parabhava) (XXII. 9). Схващанията за tathagata като 
за „пуст“ (sunya) или „не пуст“ (asunya, ашóня) също са 
отхвърлени поради това, че представляват специфични 
възгледи, изразени чрез конструкцията iti.  

Във фрагмент XXII. 13 Нàгàрджуна експлицитно из-
разява начина, по който понятието за жив tathagata, раз-
брано в абсолютен смисъл, води до вярата в tathagata 
след смъртта. Ако tathagata бъде разбран като пуст от 
гледна точка на понятието за себе-природа (svabhavatah), 
всяка мисъл за неговото съществуване или не-съществу-
ване след смъртта (param-nirodhat, параì ниродхàт) би 
била призната за неподходяща. Това несъмнено съвпада 
със становището, изразено от Буда в ранните текстове. 
135 

Заключителното изказване в тази глава е от голямо 
значение, особено в контекста на природата на „сво-
бодния“ (nibbuta) или свободата (nibbana) въплътени в 
ранните беседи. Вече стана дума за това, че свободата 
(nibbana) е състояние, необусловено от нагласи 
(asankhata, асаíкхата). Тя не е не-причинено състояние 
(appaticcasamuppanna). Следователно, tathagata е нео-
бусловен от нагласи без в същото време да е не-зависим. 
В друга глава Нàгàрджуна твърди, че на света няма ни-
що независимо (XXIV. 19). Следователно tathagata на-
подобява вселената (jagat), където действа принципа на 
зависимостта (pratityasamutpada). Като самата вселена, 
той не притежава Аз (atman) или субстанция (svabhava).  

 
23. Объркване (viparyasa, випарÿса). Изясняването на 

причините за неправилните разбирания по отношение на 
просветления (buddha) и „онзи, който е преминал“ 
(tathagata), както и по отношение на всичко, което се 

                                                   
135 S 3. 110; Tsa 5. 2 (Taisho 2. 31a–b).  
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случва във вселената (jagat, джагат), е следващата цел в 
трактата на Нàгàрджуна. Тематичното ядро на тази глава 
отново има произход си в ранните беседи.  

В Anguttara-nikaya 136  се обсъждат четирите типа 
объркване (vipallasa, випаллàса), свързани с възприятия-
та (sakka, саïïà), мисълта (citta) и възгледите (ditthi, 
диòòхи). Объркванията, съответстващи на тези три се-
тива са следните: 

1. Възприемане, мислене и възглед за онова, което е 
не-перманентно, като за перманентно.  

2. Възприемане, мислене и възглед за онова, което не 
е страдание, като за страдание.  

3. Възприемане, мислене и възглед за онова, което е 
не-субстанциално, като за субстанциално.  

4. Възприемане, мислене и възглед за онова, което е 
нечисто, като за чисто.  

Първите три грешки, подредени по този начин, се 
отнасят към трите характеристики (lakkhaja) на човеш-
кото съществуване – не-перманентност (annica), страда-
ние (dukkha) и не-субстанциалност (anatta). До настоя-
щата глава Нàгàрджуна вече се е занимал подробно с те-
зи концепции (вж. глави II, XII и XVIII). Ето защо той 
започва изследването си от последния тип объркване, а 
именно объркването по отношение на „чистото“ (subha, 
шубха) и „нечистото“ (asubha, ашубха). Тези думи не-
съмнено са използвани за правене на оценки и служат 
като основа на религиозния и духовния живот. Субстан-
циалистите обаче ги разбират като върховни качества, 
притежаващи собствена природа (svabhava). С първите 
две строфи Нàгàрджуна определя тона на критиката си 
към тези качества и непосредствено след това преминава 
към изследването на останалите типове объркване. Ма-

                                                   
136 A 2. 52.  
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кар в единадесета строфа да се говори за преливането на 
качествата subha и asubha едно в друго, възражението на 
Нàгàрджуна срещу върховната им реалност от самото 
начало се основава на техния зависим произход.  

Понятията за чистота и нечистота, подобно на оста-
налите същности, не притежават върховен и субстанциа-
лен статут. Те се основават на страстта (raga), омразата 
(dveña, двеøа) и объркването (moha, моха), които пък на 
свой ред са продукти на мисълта или концептуализация-
та (samkalpa). Прекратяването на страстта, омразата и 
объркването обикновено се отъждествява със „свобода-
та“ (nirvaja). Оттук обикновено се съди, че nirvaja е от-
въд всяка мисъл или концептуализация. Вероятно това е 
причината представите за „не-концептуалност“ и вър-
ховна реалност (paramartha) да бъдат приписвани на 
Нàгàрджуна и на цялата Мàдхиямика философия.  

В ранния будизъм става дума за две форми на мисъл 
или концептуализация (samkappa) – едната е по-
изчерпателна и следователно правилна мисъл или кон-
цептуализация (samma-samkappa), а другата е по-
ограничена и следователно погрешна мисъл (miccha-
samkappa). Това схващане ни най-малко не се различава 
от казаното в глава XVII (12–13) на Кàрикà, където 
Нàгàрджуна различава правилните (yojyate, йоджяте) 
мисли от неподходящите (nopapadyate, нопападяте).  

В много случаи термините за „мисъл“ (samkalpa, 
саìкалпа) и „нагласа“ (samskara), които си приличат от 
семантична гледна точка, се употребяват и по сходен на-
чин. Начинът, по който Нàгàрджуна работи с тях, пот-
върждава това. Вече отбелязахме как той определя „наг-
ласата“ като „объркване“ (mrña)(XIII. 1–2). Всъщност, 
това определение принадлежи на самия Буда. Когато го-
вори за „объркване“ (viparyasa) в настоящия контекст, 
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Нàгàрджуна въвежда понятието samkalpa и го определя 
според неговите последствия, т. е. пораждането на 
страстта и т. н.  

Едно внимателно изследване върху понятията за 
samkalpa и samskara и тяхната връзка със свободата 
(nirvaja) вероятно би разкрило важен епистемологичес-
ки проблем както в ранния будизъм, така и при 
Нàгàрджуна. Вече споменах начина, по който в ранно-
будисткия контекст се употребява термина „нагласи“ 
(sankhara). Тъй като не могат да бъдат премахнати преди 
смъртта, нагласите само могат да бъдат успокоени 
(samatha, upasama – упашама). Този процес на успокоя-
ване трябва да бъде постигнат без да се разчита на никой 
от миналите нагласи за ориентиране в каквато и да било 
ситуация. Ето защо nibbana (свободата) започва да се 
нарича asankhata (необусловена).  

По отношение на понятията мисли или концепти 
(samkalpa) обаче се изправяме пред два типа такива: 
правилни и погрешни. Правилните следва да бъдат раз-
вивани, а погрешните – елиминирани. Това са процеси, 
неприложими по отношение на нагласите. Дихотомията 
между правилни и погрешни мисли би могла да доведе 
до незадоволителни импликации. Правилните мисли би-
ха могли да се вземат като представители на истински 
събития или феномени, докато погрешните биха означа-
вали отсъствието на такива събития или феномени. 
Именно в това, несъмнено, се намира субстанциалисткия 
капан, който и Буда, и Нàгàрджуна се опитват да избег-
нат. Следователно, без да приема правилните мисли като 
абсолютно истински идеи, отговарящи на окончателни 
факти, т. е. без да гледа на мислите като на притежаващи 
субстанция или себе-природа (svabhava), Нàгàрджуна 
настоява те да бъдат разглеждани като пусти (sunya). 
Ала понятието „пусти“ не е употребено в смисъла на аб-
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солютно не-съществуване (abhava), а в един по-
прагматистки смисъл на потенциала им за произвеждане 
на последствия. Следователно, ако неправилните мисли 
(mithya samkalpa) създават страст (raga), омраза (dveña) 
и объркване (moha), то правилните мисли (samyak 
samkalpa) дават начало на свободата от страст (vairagya), 
състраданието (karuja-каруîà, adveña-адвеøа) и позна-
нието (prajka, праджïà).  

Цялата глава за „объркването“ (viparyasa) е посвете-
на не на директно отхвърляне на обикновените разлики 
между чистота (непорочност – бел. прев.) и нечистота 
(порочност – бел. прев.), а на силна критика срещу бази-
рането на такива разлики върху понятията за абсолютно 
съществуване (astitva) и абсолютно не-съществуване 
(nastitva).  

 
24. Истина (satya). Така достигаме до най-важния 

въпрос в Кàрикàта, а именно концепцията за четирите 
благородни истини (arya satya, àря сатя). Съдържанието 
на главите, посветени на този въпрос, е породило много 
дискусии и спорове във вековете след написването на 
трактата. В същото време тази глава, повече от която и 
да било друга, ще послужи като сигурно свидетелство за 
факта, че Нàгàрджуна просто преутвърждава идеите, из-
разени от Буда в ранните беседи, а не допринася за „Ко-
перникански поврат“ в будистката мисъл.  

В ранните беседи четирите благородни истини са 
приложени като обяснение на природата на човешкото 
съществуване в свобода и окови, като в същото време се 
избягват крайностите на перманентното съществуване 
(atthita) и нихилистичното не-съществуване (n’atthita). 
Трудностите, с които Буда се сблъсква при опита си да 
направи това гледище за съществуването разбираемо за 
субстанциалистките мислители в Индия, стават ясни от 
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критиката, която последните използват срещу Буда. 
Много често тази критика определя Буда като нихилист 
(n’atthikavada-н’аттхикавàда, ucchedavada уччхедавàда) 
и настоява, че той застъпва унищожението или разрухата 
на съзнаващото същество (sato sattassa ucchedam vinasam 
pakkapeti, сато саттасса уччхедам винàсам паïïапе-
ти).137 Това се дължи на факта, че Буда не приема вечен 
и непроменлив Аз (atman) в съзнаващите човешки съ-
щества, а не че отхвърля съществуването на такива съ-
щества изобщо. Той често е твърдял, че едно съзнаващо 
човешко същество е пусто (sukka, суïïа) от гледна точка 
на перманентен и вечен Аз (atta), както и от гледна точка 
на всичко, свързано със или принадлежащо към такъв Аз 
(attaniya, аттания). 138  Отхвърлянето на такъв Аз или 
субстанциалност не е направено само по отношение на 
човешката личност, но във връзка с всички феномени на 
опита (sabbe dhamma anatta, саббе дхаммà-анаттà).139 

Нàгàрджуна се намира в ситуация, подобна на тази 
на Буда, поради възраженията, които прави срещу кон-
цепцията за себе-природа (svabhava) на сарвастивадини-
те и срещу тази за друго-природа (parabhava) на предс-
тавителите на Саутрàнтика. Виждането за не-субстанци-
алност (anatman) или пустота (sunyata), разяснена в ми-
налите глави, не е по вкуса на философите-субстанциа-
листи. Те издигат срещу нея възражението, за което ста-
ва дума в първите шест строфи на настоящата глава.  

На първо място, субстанциалистите, разбрали пусто-
тата като „нищота“, допускат, че тази пустота води до 
отричане на четирите благородни истини и на техните 

                                                   
137 M 1. 140.  
138 S 3. 54; Tsa 9. 4 (Taisho 2. 56b).  
139 M 1. 228; S 3. 133; 4. 401; A 1. 286; Thag 678; Dhp 297; Tsa 

10. 7 (Taisho 2. 66b–67a); Tseng 32. 4 (Taisho 2. 668c).  
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плодове (arya-phalani, àря-пхалàни). Тези благородни 
плодове са споменати на други места като плодове на 
аскетския живот (samanathasa, саманатхаса – srama-
jyartha 140  samakkaphala 141  шрàмàîÿртха сàмаïïапха-
ла). На второ място, субстанциалистите смятат, че пус-
тотата води до отхвърляне на плодовете (phala) на обик-
новения човешки живот (laukika, лаукика), включително 
и плодовете на всички обикновени нравствени и общест-
вени конвенции (samvyavahara, саìвявахàра) – напри-
мер добро и лошо (dharma-аdharma) (XXIV. 6).  

Зад тези две критики стои едно просто допускане. 
Там, където в ранните текстове четирите благородни ис-
тини отговарят за плодовете на обикновеното човешко 
съществуване (т. е. пътя, magga, магга), както и за пло-
довете на висшия живот (т. е. свобода или nibbana), го-
репосочената критика от страна на субстанциалистите 
срещу пустотата схваща четирите благородни истини ка-
то отнасящи се предимно към висшия живот. Оттук 
нуждата от допълнителна критика, според която пусто-
тата влиза в противоречие дори със светското (laukikan).  

Целта на Нàгàрджуна тук е да постави тези две кри-
тики под общ знаменател, а именно – принципа на зави-
симия произход (pratityasamutpada) (XX–IV. 40), предс-
тавляващ основната философия на будизма.  

Ето защо, след като прави първоначалната си забе-
лежка, според която опонентите му не са наясно с упот-
ребата и целта на пустотата, и следователно са озадачени 
от смисъла � (XXIV. 7), Нàгàрджуна веднага се захваща 
с обяснението на две, а не на четири истини.  

Според Нàгàрджуна, Буда поддържа две истини: 

                                                   
140 The Gandhari Dharmapada, ed. J (Brough. London: Oxford 

University Press, 1962), 190, (вж. също 240).  
141 D 1. 51; Ch’ang 17. 1 (Taisho 1. 107a ff.). 
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1) истината за световата конвенция (loka-samvrti, ло-
ка-саìвðти) и 

2) истината в смисъл на върховен плод (paramartha-
tah, парамàртхатаõ).  

Нàгàрджуна написва двадесет и една глави (I–XXI), 
за да обясни първата от тези истини. Причинност, прост-
ранство, време, движение, човешката личност, действие, 
последствие, добро и зло – всяко от тези е разгледано 
обстойно до този момент. Тяхното схващане с оглед на 
абсолютно съществуване или нихилистично не-същест-
вуване е отхвърлено в полза на зависимия произход 
(pratityasamutpada) и следователно, в полза на пустотата 
(sunyata). Нàгàрджуна признава и artha или плод на съ-
ществуването, независимо дали той е добър или лош. 
Разкритикувани са опитите на метафизиците да разберат 
с абсолютна сигурност как причината води до следстви-
ето, защото тези опити водят до признаването на непри-
емливи същности като Аз (atman) или субстанция 
(svabhava). Това отхвърляне не довежда Нàгàрджуна до 
другата крайност, а именно до отричането на каквато и 
да било връзка между причина и резултат, действие и 
последствие. Елементът на несигурност, наличен във 
връзката на причина и следствие, прави Нàгàрджуна 
много по-внимателен в сравнение с представителите на 
Сарвàстивàда и Саутрàнтика. Ето защо неговите опреде-
ления са по-скоро отбранителни и негативистични. Въп-
реки това, Нàгàрджуна по никакъв начин не изоставя 
обясненията в позитивни дефиниции – глава седемнаде-
сета, озаглавена „Изследване на действието и последст-
вието“ (Karma-phala-parikña, Карма-пхала-парèкøà) е 
най-добрия пример за това.  

Когато Нàгàрджуна говори за samskara и samkalpa, 
той е напълно наясно с факта, че когато един човек 
прозре природата на феномените (dharmah), той се опит-
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ва да постигне различни желани резултати (artha) чрез 
манипулацията на тези феномени. Опонентите на 
Нàгàрджуна обаче поставят под съмнение възможността 
за постигане на абсолютна свобода (nirvaja) или вър-
ховния плод на съществуването (paramartha, понякога 
именуван в традицията Тхеравàда като agga-phala, агга-
пхала, санскр. – agra-phala142, агра-пхала). Нàгàрджуна 
отново обяснява плодовете (artha) и върховния плод на 
съществуването (paramartha) като признава пустотата на 
всички зависимо произлезли феномени, без да навлиза в 
крайностите на съществуването и не-съществуването. 
Ако, говорейки за тези две истини, Нàгàрджуна би при-
ел, че втората трансцендира първата, той би представля-
вал идеите, приписвани на т. нар. Махàÿна, а не би се по-
зовавал на ранните беседи и ученията на Буда, Пратйе-
ките и Шраваките. Това обаче не е така – обяснението, 
което Нàгàрджуна дава на artha и paramartha, е положе-
но в изказа на старите беседи, т. е. в изказа на зависи-
мостта и пустотата. Оттук и прочутия афоризъм на 
Нàгàрджуна: „Без да се разчита на конвенция, върховни-
ят плод не може да бъде преподаден. Без да се разбере 
върховния плод, свободата не се постига“ (XXIV. 10).  

Artha, както и paramartha, са истини (satya). Първата 
не се представя като не-истина (a-satya) по отношение на 
втората, както би го изискала една абсолютистка тради-
ция. Нито пък първата се разлага във втората; няма ни-
каква индикация, че тези две истини се различават по 
статута си на висша и низша.  

Плодовете на обикновеното човешко съществуване 
(artha), мислени с понятието за перманентно съществу-
ване (svabhava), влизат в конфликт с всичко, дадено в 
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ed. M. E. Lilley (London: PTS, 1925–1927), 395.  
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опита: „Ако възприемаш съществуването на съществу-
ващото в смисъла на себе-природа, ти също ще възприе-
меш тези (плодовете-бел. прев.) като не-причини“ 
(XXIV. 16). Това би довело до отхвърляне на всички фе-
номени като следствие (karya, кàря), причина (karaja), 
агент (kartr), правене (karaja), действие (kriya), както и 
възникване (utpada), изчезване (nirodha) и плод (phala) 
(XXIV. 17). По този повод Нàгàрджуна прави едно от 
най-прочутите си изказвания: „Според нас всичко, което 
е със зависим произход, е пустота. Това е зависимо от 
конвенцията. Това е самият среден път“ (XXIV. 18). 
Всичко е поставено в една „кошница“ – „кошницата“ на 
„зависимия произход“ (pratityasamutpada). „Нещо, което 
не е зависимо възникнало, не е очевидно. Поради тази 
причина, нещо, което е не-пусто, несъмнено не е оче-
видно“ (ibid. 19).  

С този анализ Нàгàрджуна декларира готовността си 
да защитава четирите благородни истини, като съгласува 
с концепцията си за пустотата (ibid. 20–21). „Онзи, който 
възприема зависимия произход, възприема също страда-
нието, неговото възникване, неговото прекратяване и 
пътя, [водещ към неговото прекратяване]“ (ibid 40).  

Изказването на Буда в Majjhima-nikaya (Мадждж-
хима-никaя): „Онзи, който възприема зависимия произ-
ход, възприема също и dhamma“, не би могло да получи 
по-добро потвърждение от последовател, живял поне 
шест века след самия Буда, какъвто е Нàгàрджуна.  

 
25. Свобода (nirvaja). Без съмнение, това е най-

важната глава в цялата книга. Направената от Шчербац-
ки 143  интерпретация на съдържанието � преобладава 

                                                   
143 The Conception of Buddhist Nirvana (Leningrad: Academy of 

Sciences of the USSR, 1927).  
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дълго време в Западното разбиране за философията на 
Мàдхиямика. До този момент ние не сме отричали тази 
интерпретация на Шчербацки, а само интерпретацията 
му върху ранния будизъм. Тъй като обаче разбирането 
на Шчербацки за Нàгàрджуна е повлияно от разбирането 
му за ранния будизъм, отхвърлянето на второто му 
схващане би следвало да означава и отхвърляне на пър-
вото. Това важи с особена сила, ако приемаме филосо-
фията на Нàгàрджуна като продължение на идеите на 
ранния будизъм. Без да отделяме твърде много време на 
възгледите на Шчербацки, ще представим съдържанието 
на глава XXV в светлината на досегашната ни интерпре-
тация върху философията на Нàгàрджуна.  

Някои съвременни учени отхвърлят идеите на Шчер-
бацки и в същото време изказват за нирвана становища, 
които не отговарят на казаното от Нàгàрджуна в пре-
дишните глави. Такова е становището на Инада, според 
който нирвана представлява „несъздаденото царство“ 
(asamskrta). 144  Това схващане за нирвана, популярно 
сред интерпретаторите (особено в съвременния свят) на 
т. нар. Тхеравàда и Махàÿна, би загубило своята състоя-
телност, ако тази глава бъде разгледана в контекста на 
казаното досега.  

Опитът концепцията на Нàгàрджуна да се припише 
към традицията Махàÿна се основава на един изцяло 
погрешен прочит на главите от XVI до XXI, занимаващи 
се с представите за човешка личност, човешко поведение 
и нравствена отговорност. Този погрешен прочит при-
нуждава Инада да подцени значението на поставените 
след темата за нирвана (XXV) глави (XXVI–XXVII). Той 
казва следното: „След казаното за Нирвана в миналата 
глава, изследването върху становището на Махàÿна 
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приключва. В настоящата и последна глава, Нàгàрджуна 
анализира ученията на Хèнаÿна“.145 

Досегашното ни изследване върху Кàрикàта не раз-
кри нито една доктрина, характерна за Махàÿна и предс-
тавена от Нàгàрджуна, която да контрастира с т. нар. 
Хèнаÿна. Следователно няма основания концепцията на 
Нàгàрджуна за нирвана да бъде смятана за позиция на 
Махàÿна; също така няма защо последните две глави на 
трактата му да бъдат отхвърляни като принадлежащи 
към Хèнаÿна. Допускането, че философ от ранга на 
Нàгàрджуна, дарил света с такова изключително произ-
ведение, би могъл просто да добави две напълно иреле-
вантни спрямо основната си теза глави, не допринася 
нито към разбирането на философията на Нàгàрджуна, 
нито към оценяването на неговия гений.  

Нàгàрджуна започва изследването си върху нирвана 
с ответ на едно възражение, подобно на онова, което 
субстанциалистите издигат срещу съгласуването на 
„пустотата“ с четирите благородни истини. „Ако всичко 
е пусто, не съществува нито възникване, нито изчезване. 
[При това положение, ] посредством отстъпване от какво 
или прекратяване на какво човек очаква свободата?“ 
(XXV. 1).  

Важно е да се изясни концепцията за „нещо“ 
(dharma), която тук представлява основния обект на кри-
тиката. Субстанциалистите се натъкват на проблема с 
пустотата (sunyata) най-вече защото схващат едно съ-
ществуващо или един феномен като нещо, притежаващо 
себе-природа (svabhava). Както вече бе подчертано, 
Нàгàрджуна не би имал повод да състави трактата си без 
твърденията на субстанциалистите. Това се потвърждава 
недвусмислено чрез непосредствения ответ, който 
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Нàгàрджуна дава в отговор на схващанията им: „Ако 
всичко това е не-пусто, не съществува нито възникване, 
нито изчезване. Посредством отстъпване от какво или 
прекратяване на какво човек очаква свободата?“ (ibid. 2).  

Според Нàгàрджуна твърдението, че нещо не е пусто 
(asunya), означава, че то притежава субстанциално съ-
ществуване (svabhava) в миналото, настоящето и бъде-
щето. Това обезсмисля приписването на възникване и 
изчезване спрямо съответното нещо, което пък на свой 
ред отнема възможността на „свободата“.  

Би ли било възможно, с оглед на субстанциалистката 
позиция, да се говори за „свободата“ (nirvaja) като за 
изоставяне на нещо субстанциално и постигане на нещо 
съвършено различно или ново? Това е друго важно 
схващане на субстанциалистите. Според тях „свободата“ 
представлява абсолютно различно състояние на същест-
вуване (astitva) – съществуване, което не само е перма-
нентно и вечно, но и съвършено щастливо и блажено. 
Така nirvaja се превръща в субстанциално понятие, по-
добно на хиндуисткия brahman – не-причинена, не-
създадена и следователно отвъд всяко пространство и 
време. Като взема под внимание възгледите за: 1) субс-
танциалистката концепция за обикновено съществуване 
и 2) субстанциалисткото понятие за свобода, Нàгàрджу-
на определя свободата (nirvaja). „Не-напусната и не-
постигната, не-прекъсната и не-перманентна, не-
угаснала и не-възникнала – това се нарича свобода“ 
(ibid. 3).  

Определението съдържа три двойки отрицания, кои-
то следва да бъдат разбрани именно като двойки, за да не 
се стигне до изводи, които самият Нàгàрджуна не е въз-
намерявал да направи. Тук представяме анализ на тези 
три двойки не само от гледна точка на концепцията за 
nirvaja в ранния будизъм, но и в светлината на субстан-
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циалистките гледища, срещу които Нàгàрджуна се изп-
равя: 

1. Не-напусната и не-постигната (aprahijam asam-
praptam, апрахèîам-асампрàптам): Нирвана не е нито 
оставяне настрана, нито достигане. Тези две действия за 
взаимодопълващи се, следователно се разглеждат като 
едно цяло. Субстанциалисткото или абсолютисткото 
схващане за свободата се изразява в идеята за изоставяне 
на нещо и търсене на друго, съвсем различно от първото 
(XVI. 10). Когато личност „в процес на ставане“ (bhava) 
и обусловена от множество фактори (не само от трите 
отрови) постигне свобода от трите отрови: страст (raga), 
омраза (dveña) и объркване (moha), това не следва да се 
разбира чрез дихотомията на напускането и достигането. 
От една страна, тази личност не изоставя всичко, а само 
трите отрови; от друга страна няма нищо, което да се 
достига. Ако имаше до какво да се достига, това дости-
гане би било не източник на свобода, а на повторно об-
вързване.  

2. Не-прекъсната и не-перманентна (anucchinnam 
asasvatam, ануччхиннам-ашàшватам): Nirvana не е нито 
прекъсната, нито постоянна. Тези състояния също са 
взаимодопълващи се. Прекъсването на нещо и постигане 
на състояние на вечно съществуване също е част от суб-
станциалистката концепция за свобода. Както вече беше 
отбелязано, постигналият свободата със сигурност пре-
махва трите отрови. Това обаче не означава, че „щом 
нещо е различимо, то е и отделимо“ (определението, ко-
ето Хюм дава на различаването). В контекста на будиз-
ма, преодолелият трите отрови (буда, arhant) продължа-
ва да е човешко същество. Той има тяло и следователно 
притежава свързаните с това тяло възприятия, нагласи и 
съзнателност. Тази продължителност е основана на „за-
висимия произход“ (paticcasamuppada). Отделянето на 
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„просветлението“ от психофизичната индивидуалност 
довежда до всички метафизически проблеми, с които 
Буда и Нàгàрджуна се опитват да се справят (вж. глава 
XXII, „Изследване на Tathagata“). Оттук следва, че ако 
терминът „просветление“ въобще може да бъде употре-
бен по смислен начин, той не бива да бъде разбиран нито 
като тотално прекъсване, нито като вечност.  

3. Не-прекратена и не-възникнала (aniruddham anut-
pannam, анируддхам анутпаннам): Nirvana не е нито 
прекратена, нито възникнала. Много е лесно тази двойка 
от допълващи се характеристики да бъде интерпретирана 
така: според Нàгàрджуна нирвана трансцендира всяко 
описание и концептуализация. Това обаче би противоре-
чало на всичко, което до този момент беше изяснено по 
отношение на Нàгàрджуна. Ако се има предвид казаното 
от него в главите „Изследване на причинноста“ (глава I) 
и „Изследване на нагласите“ (глава VII), не би се стигна-
ло до подобно генерализиране. Вместо това, концепции-
те за възникване и изчезване, както и тези за възникнало 
и изчезнало, биха намерили подобаващото си място в 
субстанциалисткото гледище за съществуване (astitva) 
или не-съществуване (nastitva).  

Подобно на обикновеното съществуване (bhava) и 
неговите плодове (artha), съществуването (bhava) и не-
говия върховен плод (paramartha) не могат да бъдат 
обяснени през субстанциалистките концепции за въз-
никване и изчезване.  

Това, несъмнено, е изразено в следващата строфа 
(XXV. 4), където Нàгàрджуна коментира понятието за 
bhava (=svabhava): „Свободата не е „съществуващ“. [Ако 
беше, ] би следвало тя да притежава характеристиките на 
старостта и смъртта. Без съмнение, няма съществуващ 
без старост и смърт“. 
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В опита си да изясни характеристиките на съществу-
ващото, един субстанциалист би бил принуден да твър-
ди, че по силата на собствената си природа това същест-
вуващо е подложено на стареене и смърт. Това би озна-
чавало, че никой човек не е способен да постигне свобо-
да, освен ако не се превърне в съществуващо, което е съ-
вършено различно от него. Това, несъмнено, е субстан-
циалистката представа за свобода. Става дума за тотална 
свобода, която няма нищо общо с обикновеното човешко 
съществуване, охарактеризирано със стареене и смърт. В 
този контекст понятието за свобода се обезсмисля както 
според Буда, така и според Нàгàрджуна.  

От друга страна, ако съществуващото (bhava) е опре-
делено като свобода (nirvaja), а един съществуващ по 
дефиниция е „детерминиран от нагласите“ (samskrta), 
излиза че самата свобода би била „детерминирана от 
нагласите“ (nirvajam samskrtam bhavet, нирваîам саì-
скðтаì бхавет). Наистина, няма съществуващ, който да 
не е определен от нагласите (na asamskrto hi vidyate 
bhavah, на асаìскðто хи видяте бхàваõ). Следователно, 
свободата не би могла да бъде съществуващ.  

След като заявява, че нирвана не следва да се разби-
ра като съществуващо (bhava) в субстанциален смисъл, 
Нàгàрджуна отхвърля и възможността нирвана да се 
схваща като не-съществуващо (abhava). Аргументацията 
му на това място следва линията на взаимо-зависимост, 
чрез която отхвърля „друго-природата“ (parabhava) в 
глава I.  

С цел отстраняване на много от неяснотите по отно-
шение съдържанието на настоящата глава, както и на те-
зи по отношение на връзката между ранно-будистката 
концепция за свобода и концепцията за свобода на 
Нàгàрджуна могат да се изследват по-внимателно 
следните две строфи: 
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9. Всичко, което е с природа на идващо и отиващо  
се случва условно или зависимо. 
Свободата е, следователно, 
не-условна и не-зависима. 
10. Учителят е говорил за изоставяне 
както на ставането, така и на друго-ставането. 
Затова е смислено, че свободата 
не е нито съществуване, нито не-съществуване 
(XXV. 9–10). 
Тук Нàгàрджуна преутвърждава изключително важ-

ната разлика между bhava и bhava, направена от Буда. 
При обсъждането на съдържанието на глава XXI („Изс-
ледване на ставането и преставането“) беше подчертано, 
че в ранните текстове Буда използва термина bhava (ста-
ване), за да обясни жизнения процес на човека. Човеш-
кият живот като бродене (samsara) е определен от два 
типа жажда (tajha, таîхà). Първият тип е жаждата за 
продължително ставане (bhava-tajha) или оцеляване 
(punabbhava). Това е най-мощната подбуда за извършва-
не на действие. Когато човек се разочарова от ставането, 
придружено от страдание и чувство за безсилие, той по-
желава да „стане нещо друго“ (vi-bhava) – например да 
постигне вечно щастие в рая или в състоянието на 
brahman. Според Буда процеса на превръщане в нещо 
друго, т. е. разпада на настоящото съществуване и пос-
тигането на перманентно съществуване, е поредната 
форма на копнеж (vibhava-tajha). Тази жажда, вместо да 
доведе до желаната форма на съществуване, допринася 
единствено за продължаване на ставането (punnabbhava).  

След като отхвърля концепцията за Аз (atman), разб-
рана като перманентно съществуване (atthita, astitva), 
Буда използва термина bhava, за да обясни процеса на 
ставане. Както вече бе казано, метафизиците връщат по-
нятието за atman или astitva в будистката доктрина. Това 
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се дължи на техните спекулации по отношение на поня-
тието bhava и неговите разновидности – „себе-природа“ 
(svabhava) и „друго-пирирода“ (parabhava). Нàгàрджуна 
вероятно е бил напълно наясно със схващането на Буда 
по отношение на ставането (bhava) и друго-ставането 
(vibhava). Той разбира, че Буда има предвид жизнения 
процес или скитането (samsara). Освен това той съзнава, 
че като съветва хората да отхвърлят ставането и друго-
ставането, Буда не приписва на nirvana нито идеята за 
вечен живот (bhava, astitva), нито пък тази за пълно 
унищожение (abhava, nastitva). Като сигурно свидетелс-
тво за това разбиране на Нàгàрджуна може да се посочи 
цитирания по-горе фрагмент XX. 10.  

Ако анализът на Нàгàрджуна върху bhava-vibhava и 
bhava-abhava е сравним с този на Буда върху bhava-
vibhava и atthita-n’atthita (astitva-nastitva), излиза, че Нà-
гàрджуна и Буда са се сблъскали с едни и същи пробле-
ми при опита си да обяснят свободата. Така, след като 
отхвърля представата за свобода през bhava-abhava и 
през съчетанията или отричането на тези два термина, в 
следващите две строфи Нàгàрджуна отказва да използва 
тази терминология, за да изясни свободата. Става дума 
за свободата, постигната от просветления или докато е 
още жив (tiñthamana = sopadisesa-nibbana, тиøòхамàна 
= сопàдисеса-ниббàна) или при неговата смърт (param 
nirodhad = anupadisesa-nibbana, параì ниродхàд= ануп-
àдисеса-ниббàна) (XXV. 17–18).  

Така Нàгàрджуна стига до следното твърдение: 
19. В жизнения процес (samsara) няма нищо, 
което го отличава от свободата (nirvaja). 
В свободата няма нищо, 
което я отличава от жизнения процес. 
20. Каквато и да е крайността на свободата 
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и крайността на жизнения процес, 
между тях няма дори нещо ефирно (XXV. 19–20).  
Това изказване води до следните две полярни интер-

претации. Според последователите и поддръжниците на 
Махàÿна то имплицира същностно тъждество между 
нирвана и самсара. Те смятат, че този възглед за нирвана 
е уникално постижение на Махàÿна, което надминава 
идеите на самия Буда. Тази интерпретация не е по вкуса 
на т. нар. тхеравадини, които я заклеймяват като откло-
нение спрямо истинските учения на Буда, въплътени в 
ранните текстове. Едно обстойно изследване на тези две 
изказвания би ги поставило в точния им контекст, като 
по този начин би премахнало конфликтните възгледи и 
би довело до по-пълно разбиране както на Буда, така и 
на Нàгàрджуна. За да бъде проведено това изследване, е 
необходимо да се анализират основните термини, изпол-
звани в цитираните строфи, а именно – viseñaja (више-
øаîа) и koti (коòи).  

Тези два термина могат да се разберат във философ-
ския бекграунд на Нàгàрджуна. Макар че ситуацията, в 
която Буда излага идеите си за нирвана, не е била толко-
ва усложнена, колкото тази на Нàгàрджуна, първата не 
се различава от втората. Разликата между обикновеното 
човешко съществуване (samsara) и състоянието на сво-
бода (nirvaja), въведена от есенциалистите в пред-
будистката традиция, ги довежда до две противополож-
ни заключения. Първото е, че човек трябва напълно да 
изостави едното, за да достигне другото. Не става дума 
само за изоставяне на привързаността към сетивата или 
техните обекти, а за изоставяне на самите сетива или 
техните обекти. Така свободата се постига въз основа на 
не-сетивно прозрение, а „свободният“ (nibbuta) е развил 
форма на знаене, която трансцендира всички форми на 
сетивното възприятие, включително и дуалността между 
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субект и обект. Това е състоянието nirvaja, на което „ос-
вободеният“ се радва, докато тялото и сетивата му функ-
ционират. Когато психофизичната индивидуалност бъде 
разрушена при смъртта, „освободеният“ влиза в състоя-
ние на вечен и блажен живот (brahman). Тъй като това 
абсолютно разграничение между samsara и nirvaja не 
обяснява как човек може да постигне качествено различ-
но състояние, есенциалистите правят второто заключе-
ние – samsara е подлежаща реалност (atman), която дос-
тига nirvaja.  

От една страна, има момент в който се преминава от 
окови към свобода – преход от едно ниво на съществу-
ване към нещо съвсем различно; нещо, което няма нищо 
общо с първото. От друга страна, съществува неуловима 
индивидуалност (atman), която присъства от началото на 
съществуването и лежи скрита в психофизичната инди-
видуалност.  

Съвсем не е изненадващо, че с развитието на спеку-
лациите в рамките на будизма се появяват две подобни 
теории, изложени от школата Саутрàнтика. От една 
страна, нейните представители наблягат на разликите 
(viseñaja) с цел отхвърляне на перманентната и вечна 
субстанция (svabhava). Въпреки това, когато се появява 
нуждата от обяснение на тъждеството между окови и 
свобода, те настояват за „семе на освобождението“ 
(mokña-bija, мокøа-бèджа) (вж. коментара към XXV. 
19–20). Първата от тези строфи (19) е насочена към от-
ричане на понятието за разлика (viseñaja), въведено от 
последователите на Саутрàнтика, докато втората (20) це-
ли да отхвърли тяхната концепция за „семе на освобож-
дението“. Тази концепция на Саутрàнтика почти не се 
различава от концепцията за субстанция (svabhàva), въ-
ведена от сарвастивадните.  
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Преди и по времето на Нàгàрджуна в традиционната 
индийска философия също властват две подобни есен-
циалистки течения, определени като идентичност 
(sarupya, сàрóпя) и различия (viseñaja). С проблема за 
идентичността са се занимавали представителите на спе-
кулативната школа Сaìкхя. Вероятното въздействие на 
тази школа върху теориите на Сарвàстивàда беше изс-
ледвано в друго произведение. 146 Школата Вайшеøика, 
както самото � име показва, изследва разликите 
(viseñaja) с надеждата по този начин да бъде открита 
природата на върховната реалност. Тази тенденция е 
въплатена и в някои от спекулациите на Саутрàнтика. 
Понятията за себе-природа (svabhava) и друго-природа 
(parabhava) са преки последствия от есенциалисткото 
търсене.  

Ако цитираната по-горе в текста 19та строфа от гла-
ва XXV бъде взета като утвърждаване на тъждеството 
между samsara и nirvaja от страна на Нàгàрджуна, това 
би било твърде прибързан извод. Всъщност, такова до-
пускане би подкопало всичките му опити от миналите 
глави да отхвърли понятието за идентичност. Патосът на 
Нàгàрджуна в настоящата глава е фокусиран в отхвър-
лянето на всяка върховна субстанция или dharma, която 
би превърнала samsara или nirvaja, т. е. оковите или 
свободата, в уникална същност. Като свидетелство за то-
ва може да послужи заключителната строфа:  

24. Буда не е проповядвал 
разтваряне на обекти, 
усмряване на мании и блаженство 
като нещо някому някъде (XXV. 24). 
Използваният на това място критически подход по 

нищо не се различава от този, използван в първа глава 
                                                   
146 Kalupahana, Causality, 150.  
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срещу метафизическите теории за причинността. Там 
нямаше отрицание на причината (pratyaya) или на следс-
твието (artha), нито на възникването на второто от пър-
вото, стига тези две събития и тяхната взаимозависимост 
да не бъдат обяснявани през теориите за себе-природа и 
друго-природа. По същият начин, в настоящата глава 
няма отрицание на четирите благородни истини, които 
включват плода и върховния плод (paramartha), стига 
тези да не бъдат мислени като уникални същности 
(bhava, svabhava) – т. е. да не бъдат мислени с определе-
нията, които Сарвàстивàда и Саутрàнтика дават на 
dharma. Заключителната строфа от настоящата глава не 
може да бъде разтълкуван правилно извън контекста на 
тези определения – определението на Сарвàстивàда на 
dharma, според което dharma е „това, което съдържа не-
повторимите и всеобщи характеристики“ (sva-samanya-
lakñaja-dharajat dharmah, сва-сàмàня-лакøаîа-дхàра-
îàт дхармаõ)147 и определението на Саутрàнтика, което 
включва само „уникалните характеристики“ (sva-
lakñaja).148  

26. Човешката личност и нейното оцеляване (dvada-
sanga). Съдържанието на тази глава, именувана „Изс-
ледване на дванадесетте фактора“ (Dvadasanga-parikña), 
със сигурност ще обърка всеки читател, проучил внима-
телно миналите глави на Кàрикàта. След изчитането на 
първите двадесет и пет глави, където почти навсякъде 
става дума за „пустота“ (sunyata), читателят е склонен да 
догматизира тази концепция и да я превърне от обикно-
вен метод на изследване по-скоро в догма (drñti). В про-
тивен случай от глава XXVI не би имало никакъв сми-
съл. Читателят би придобил впечатлението, че в нея ста-

                                                   
147 Sakv 12.  
148 Вж. Poussin, L’Abhidharmakosa, 4. 140.  
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ва дума просто за доктрината на Хèнаÿна, която няма 
нищо общо с основното учение на Нàгàрджуна и следо-
вателно няма нищо общо и с Махàÿна. Това впечатление 
се подсилва от факта, че в тази глава никъде не се среща 
негативна аргументация и не се споменава прословутата 
доктрина за пустотата. Някои биха стигнали до още по-
драстичния извод, че тази глава е подобна на „незакон-
нородено“ и не следва да бъде смятана за част от труда 
на Нàгàрджуна.  

В противовес на подобни широко разпространени 
мнения, ние смятаме тази и следващата глави за същинс-
кото заключение на този изключително ценен трактат. 
Тези глави са неразделна част от целия труд и без тях 
бихме придобили изопачена представа за философията 
на Нàгàрджуна.  

По-горе стана дума за това, че единственият текст, на 
който Нàгàрджуна изрично се позовава, е Katya-yana-
vavàda. Значимостта на този факт не следва да бъде под-
ценявана. В този текст Буда отговаря на зададения от 
Каччàяна въпрос за това кое е „правилен възглед“ 
(samma-ditthi) в сравнение с „погрешния възглед“ 
(miccha-ditthi). Нàгàрджуна посвещава по-голямата от 
усилията си на изясняването на „погрешните възгледи“, 
но понякога говори и за „правилни възгледи“ (вж. анали-
за на глава XVII). Ако той бе приключил трактата си с 
глава XXV, само част от поучението на Буда към Кач-
чàяна би било взето под внимание. Заключението на Бу-
да в тази беседа би останало настрана. Двата крайни въз-
гледа за съществуването и не-съществуването са отрече-
ни от Буда не защото последният е нямал възгледи, кои-
то да изложи, а напротив – защото е имал предвид по-
добър или по-подходящ възглед. Този подходящ възглед 
е обяснен именно в заключителната част на беседата.  



148 

Той е въплътен в междинната позиция, характеризи-
рана като зависим произход. Тази позиция е предвидена 
като обяснение за начина, по който човек, обусловен от 
множество фактори, се опитва да се превърне в това или 
онова и броди в непрестанен кръговрат на раждане и 
смърт. Състоящата се от дванадесет фактора теория за 
личността, която обяснява този кръговрат, очертава и 
философската средна позиция. Благородният осемстепе-
нен път (magga), въздържащ се от крайностите на пове-
дението, маркира практическия среден път, чрез който се 
постига прекратяване на ставането (bhava) и страданието 
(dukkha).  

Не може да има никакво съмнение по въпроса, че 
Katyayanavavàda служи за основа на философията на 
Нàгàрджуна. Следователно е немислимо той да пропусне 
в трактата си заключението на беседата. Това, несъмне-
но, е причината за съставянето на цяла глава, посветена 
на концепцията за личността, обяснена чрез дванадесет-
степенната формула на причиняване.  

Част IV (Заключение) 
27. Възгледи (ditthi). Възражението на Буда срещу 

перманентен и вечен Аз (atman) и обяснението на чо-
вешката личност и нейното оцеляване в смъртта, изказа-
но чрез учението за зависимия произход, остават непри-
емливи за повечето философи. Истинните спомени от 
минали съществувания, свързани с настоящия опит чрез 
медитация, както в случая с Буда и още много аскети, а 
понякога осъществявани и без такава практика, 149 полу-
чават двузначни интерпретации от тези философи. Ня-

                                                   
149  Вж. Ian Stevenson, Twenty Cases Suggestive of 

Reincarnation. Second revised and enlarged edition (Charlottesville: 
University Press of Virginia, 1974).  
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кои от тях приемат съществуването на перманентен и 
вечен Аз или субстрат, за да обяснят тези феномени, ма-
кар да няма т. нар. емпирични свидетелства (емпиризмът 
според разбирането на Буда), които да потвърдят схва-
щането за перманентен и вечен Аз. Тези философи се 
наричат етерналисти (sassata-vadin, сассата-вàдини). 
Други отричат не само вярата в перманентен и вечен Аз, 
но и истинските, макар и разпилени спомени, и ги зак-
леймяват като халюцинации на хора с помрачен разсъ-
дък. Това са анихилационистите (уччхеда-вàдини). Тези 
два типа мислене, както и съответстващите им възгледи 
за връзката между причина и следствие, доминират в 
световен план до наши дни. Причините за преобладава-
нето на тези възгледи са обяснени накратко в 
Kaccayanagotta-sutta, когато Буда говори за проявявани-
те от хората „наклонност“ (upaya, упàя), „вкопчване“ 
(upadana) и „обвързване“ (abhinivesa, абхинивеса). В 
други беседи са дадени по-обстойни обяснения по съща-
та тема. Независимо дали става дума за истинността на 
спомени от минали животи, според Буда хората са пред-
разположени към три типа въпроси по отношение на съ-
ществуването:150 

1. „Съществувал ли съм в миналото или не?“ 
(Ahosim nu kho atitam addhanam, na nu kho ahosim atitam 
addhanam, Ахосим ну кхо атèтам аддхàнам на ну кхо 
ахосим атèтам аддхàнам). Според Буда, този въпрос се 
отнася към изходната точка на съществуването 
(pubbanta) и е предизвикан от желанието да се познае 
първоначалото на нещата, включително началото на соб-
ствената личност.  

2. „Ще съществувам ли в бъдещето или не?“ 
(Bhavissami nu kho anagatam addhanam, na nu kho 

                                                   
150 M 3. 94–99; Tsa 2. 25 (Taisho 2. 13c–14a).  



150 

bhavissami anagatam addhanam, Бхависсàми ну кхо анà-
гатам аддхàнам, на ну кхо бхависсàми анàгатам аддхà-
нам). Този въпрос се отнася към бъдещето и е предизви-
кан от желанието да се познае окончателния край на не-
щата, включително края на собствената съдба.  

3. „Съществувам ли в настоящето, или не съществу-
вам в настоящето?“ (Aham nu kho asmi, no nu kho asmi, 
Ахам ну кхо асми, но ну кхо асми). Този въпрос се отнася 
към статуса на човек в настоящото му съществуване.  

Буда е учел, че подобни спекулации водят до огром-
но многообразие от възгледи (ditthi). В Brahmajàla-
suttanta 151 са изброени шестдесет и два възгледа, първи-
те два от които са перманентното съществуване (atthita, 
sassata-ditthi) и унищожението (n’atthita, uccheda-ditthi). 
Въпреки че признава истинността на спомените от ми-
нали съществувания, поради липсата на емпирични до-
казателства за наличието на перманентен субстрат, както 
и поради трудностите, с които е свързано предвиждането 
на бъдещи събития, Буда пита учениците си дали е удач-
но да „премислят миналото“ (pubbantam patidhaveyyatha, 
пуббантам паòидхàвейятха), да копнеят за бъдещето 
(aparantam adhaveyyatha, апарàнтам àдхàвейÿтха) или 
пък да се съмняват в настоящето без това да е необходи-
мо (paccuppannam addhanam ajjhattam kathamkathi 
assatha, пакуппаннам аддхàнам аджджхаттам кат-
хамкатхè ассатха). Той ги съветва вместо това да се 
опитат чрез наличните средства да разберат нещата, та-
кива, каквито се случват (yathabhutam), и да работят за 
освобождението си. Всеки възглед, бил той подходящ 
или неподходящ, би довел само до допълнително обвър-
зване и страдание. Затова съветът на Буда към неговите 
последователи е следният: „Без да се вкопчва във възг-
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лед, надареният с точно възприятие и нравственост, 
удържал собственото си вкопчване в сетивни удоволст-
вия, избягва бъдещо раждане“.152 

Важно е да се отбележи, че последната глава от 
Кàрикàта, озаглавена „Възгледи“ (ditthi), е посветена на 
същите проблеми. Нàгàрджуна започва главата с изброя-
ване на трите епистемологически въпроса, които хората 
задават по отношение на миналото, настоящето и бъде-
щето. Това са въпросите, които дават началото на мно-
гообразни възгледи за природата на човека и вселената.  

Първите три строфи са идентични с обяснението, ко-
ето Буда дава за тези възгледи в цитирания по-горе па-
саж от Majjhima-nikaya. След това като причини за мно-
жеството възгледи, обсъдени в строфите от четвърта до 
двадесет и осма, се посочват въпросите и вкопчването 
(upadana). Както ще покажат бележките към тези стро-
фи, в последните става дума за многообразието от възг-
леди, които Буда разглежда в Brahmajàla-suttanta. Това е 
явно потвърждение на факта, че Нàгàрджуна е имал дос-
тъп до по-голямата част от беседите на Буда, запазени в 
Никàя и Àгама, и само преутвърждава първоначалното 
послание на Буда, а не създава сектантски възглед чрез 
философска аргументация.  

Буда отхвърля многообразието от погрешни възгледи 
(miccha-ditthi) преди всичко на прагматистка основа, т. е. 
защото те не водят към свобода и щастие. 153 Те нито но-
сят светски плодове (attha), нито допринасят за върхов-
ния плод (paramattha), т. е. свободата и щастието. Вмес-
то това, те водят към догматизъм, конфликти и страда-
ние. Независимо дали се изразява в зависимия произход 
(paticcasamuppada), не-субстанциалността (anatta), „от-
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съствието на себе-природа“ (nihsvabhava, ниõсвабхàва) 
или пустотата (sunyata), „междинната позиция“ в качес-
твото си на правилен възглед (samma-ditthi) води както 
до светски плодове, така и до върховния плод. Ако този 
правилен възглед обаче бъде превърнат в поредната 
догма, той със сигурност би допринесъл за конфликтите 
и страданието и по този начин би изгубил прагматичес-
ката си стойност. С други думи, правилният възглед е 
онзи възглед, по отношение на който не може да има 
вкопчване за придобиването му. Това е така, защото ако 
човек би могъл да го придобие, това би бил затворен, а 
не отворен възглед. Ето защо Нàгàрджуна заключава 
главата, посветена на възгледите, а с нея и целия си про-
чут трактат, с прослава на Буда. Тази прослава недвус-
мислено изразява съгласието на Нàгàрджуна с отноше-
нието, което Буда има към догматичните възгледи (изка-
зано в цитирания фрагмент): 

30. Почтително се прекланям пред Гаутама, 
който от състрадание 
e проповядвал истинската доктрина 
за отказа от всички възгледи. (XXVII. 30) 

Философското дело на Нагарджуна 
Завършеният по-горе анализ на съдържанието на 

Кàрикàта, както и предстоящият превод с коментар към 
всяка отделна строфа предоставят обширна подкрепа на 
тезата, че основната цел на Нàгàрджуна е да отхвърли 
субстанциалистката или есенциалистката тенденция, ко-
ято се появява в будизма като следствие от спекулациите 
на Сарвàстивàда и Саутрàнтика. Фактът, че Нàгàрджуна 
се позовава на ученията, въплътени в ранните дискурси, 
както и това, че в настоящия труд на Кàрикàта се гледа 
като на обстоен коментар върху Kaccayanagotta-sutta, по 
никакъв начин не омаловажава приноса му към история-
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та на будистката мисъл. Най-важното в неговото изс-
ледване е начина, по който се изследват фините и слож-
ни проблеми, заслепили Сарвàстивàда и Саутрàнтика в 
епоха на силно развита сред традиционалистите и будис-
тите спекулативна философия. Нàгàрджуна изучава поч-
ти всеки аспект на техните спекулации, независимо дали 
става дума за епистемология, онтология, нравствена фи-
лософия или философия на езика. Той свързва разчлене-
ните концепции и разтрогва закостенелите и кристали-
зиралите. Дори и изказани по-най изкусен и недоловим 
начин, понятията за идентичност и различие, субстанция 
и качество, себе-природа и друго-природа, перманент-
ност и унищожение никога не се изплъзват от проница-
телния му ум. Изглежда сякаш Нàгàрджуна е прочел 
всички будистки беседи, наръчници, коментари, изс-
ледвал е всяко изречение, всяка дума, всяка сричка. Дори 
да няма сигурно свидетелство, че той е бил „освободен“ 
(nirvrta, нирвðта), Кàрикàта предоставя обилни доказа-
телства за мисловното му могъщество.  

Епистемологически изследвания 
Нàгàрджуна е емпирик par excellence. По негово 

време обаче повечето рационалисти и дори някои емпи-
рици са поддържали тезата за cogito, изразена в понятие-
то за atman, който вижда самия себе си, преди да възп-
риеме каквото и да е друго нещо. Нàгàрджуна не се по-
колебава да разруши тази метафизична идея още в само-
то начало на трактата си. „Себе-виждането“ (svatmanam 
darsanam, свàтмàнам-даршанам) е отхвърлено не чрез 
диалектически аргумент, а единствено на базата на него-
вата не-наличност (III. 2). Подобно на начина, по който 
Дейвид Хюм отказва да приеме понятието за cogito, 
Нàгàрджуна изяснява, че т. нар. процес на „себе-
виждане“ не е нищо друго освен „възникване на съзна-
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нието в зависимост от зрението и видимата форма“ 
(cakñu-rupe pratityaivam ukto vijkana-sambhavah, чакøу-
рóпе пратèтяивам укто виджïàна-саìбхаваõ) (III. 7), 
т. е. възприятието на даден цвят, форма и т. н. Все пак 
Нàгàрджуна се отличава от Хюм по това, че не признава 
тези възприятия за мигновени и самостойни впечатле-
ния, на чиято база ние конструираме светогледа си. 
Мигновеността, заедно с неприемливите � от философс-
ка гледна точка последствия, е отхвърлена от Нàгàрджу-
на, особено в изследването му върху „движението“ 
(gatagata, II) и „времето“ (kala, XIX).  

От изследването върху сетивния опит в глава трета 
по никакъв начин не може да се извлече заключението, 
че Нàгàрджуна отхвърля сетивния опит в полза на ня-
каква по-особена интуиция. Безмилостната му критика 
срещу субстанцилното cogito не означава, че той бяга от 
проблема. Напротив, той цитира Буда, за да покаже, че е 
възможно не-метафизическо описание на сетивния опит. 
Това описание, базирано на схващането за зависимостта, 
е разгледано по-нататък в глава XXVI, където Нàгàр-
джуна представя позитивно обяснение на човешката 
личност и нейния опит.  

Нàгàрджуна несъмнено не би отделил цяла глава от 
труда си, за да експлицира концепцията за „пустотата“ 
(sunyata) и да изясни епистемологическата � основа, ако 
смяташе „пустотата“ за „върховна реалност“. Една глава 
на тема „мъдрост“ (jkana, джïàна), в която се обяснява 
как пустотата прониква в неизразимата върховна истина 
и в този процес анулира всички езикови конвенции, би 
застъпила основната философска позиция, която повече-
то класически и съвременни учени приписват на Махàÿ-
на. Такава глава обаче така и не се появява в Кàрикàта. 
Тъкмо обратното, терминът, който намира най-широка 
употреба в трактата е pasyati (пашяти) – „възприема“. 
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Той е използван в същия смисъл, в който Буда го упот-
ребява в „Проповед към Кàтÿяна“. Нàгàрджуна често 
твърди, че себе-природата или субстанцията (svabhava) 
или перманентното съществуване (bhava, astitva) не се 
възприемат (na pasyti). Онова, което се възприема (pa-
syati), са зависимо произлезлите феномени и зависимия 
произход. Тези феномени не се представят като продук-
ти на специална интуиция, а главно като отсъствие на 
невежество (avidya) или объркване (mrña), което възник-
ва от нагласите или склонностите на човека към 
крайностите на субстанциално съществуване и нихилис-
тично не-съществуване.  

Като изследва най-важната епистемологическа тема 
от поучението на Буда към Кàтÿяна, Нàгàрджуна настоя-
ва, че когато човек възприема мъдро възникването и из-
чезването на феномените, той изоставя двете метафизи-
чески интерпретации на опита. Тази тема без съмнение 
не е темата за възприемането на не-възникваща и не-
изчезваща върховна истина, а тази за не-възприемането 
на абсолютна същност, която е не-възникваща и не-
изчезваща. Така според Нàгàрджуна сетивният опит, 
разбран като зависим процес, представлява основата на 
човешкото познание. Като насочва вниманието си към 
тази основа, Нàгàрджуна отказва да разглежда специал-
ни интуиции, които нямат отношение към сетивния 
опит. Той не споменава никъде за т. нар. „свръхестест-
вени възприятия“ (abhijka, абхиджïà), вероятно защото 
по негово време такива възприятия вече били смятани за 
напълно независими от сетивния опит. Самият Буда оба-
че не е получавал такива възприятия без посредничест-
вото на сетивния опит. 154 Нàгàрджуна вероятно е бил 
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наясно, че за Буда хората, чиито шест сетивни способ-
ности не функционират правилно, не могат да развият 
подобни възприятия. В ранните беседи например се каз-
ва, че няма случай, в който слепец по рождение да раз-
вие „ясновидство“ (dibba-cakkhu, дибба-чаккху), нито 
пък случай, в който глух да развие способността за „екс-
трасетивно чуване“ (dibba-sota, дибба-сота).  

Така или иначе, Нàгàрджуна насочва вниманието си 
по-скоро към фундаменталните проблеми, които генери-
рат метафизически теории. В този смисъл, проблемът за 
сетивния опит несъмнено е един от най-важните.  

Както вече бе многократно казано в анализа на 
Кàрикàта и както отново ще бъде повторено в комента-
ра към самия текст, Нàгàрджуна, в качеството си на ем-
пирик, продължава да настоява, че преди да се приеме 
каквато и да било идея, тя трябва да получи потвържде-
ние от опита. Честата употреба на изразите: na vidyata 
(означаващ „не наличен“, „не познат“, „не възприет“ и т. 
н.) и nopalabhyate (нопалабхяте, имплициращ „не добит“ 
или „не наличен“) представлява недвусмислено свиде-
телство, че позицията на Нàгàрджуна е преди всичко ем-
пиристка. В отсъствието на каквото и да било свидетелс-
тво, че Нàгàрджуна отхвърля сетивния опит и приема 
по-висша „интуиция“, няма основание за съмнение, че 
това, което той изисква като свидетелство се осигурява 
от сетивния опит. 

Навсякъде изразът na upapadyate („не е удачно“, „не 
е подходящо“) описва ситуация и е следван от твърде-
ние, че тази ситуация не е налична (na vidyata). Това оз-
начава, че рационалистките или логически аргументи, 
чрез които се извличат импликациите, трябва да следват 
от здрави и опитно потвърдени предпоставки. За да бъде 
установена погрешността на една антитеза, трябва първо 
да се открие погрешността на нейната теза. „Себе-
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природата не е налична“ (na hi svabhavo... vidyate, на хи 
свабхàво... видяте), но не защото „друго-природата“ 
(parabhava) не е налична, какъвто би бил случаят, ако 
Нàгàрджуна просто използваше reductio ad absurdum 
(prasanga). Себе-природата (svabhava) не е налична, за-
щото не е дадена в опита. Едва след този строго емпи-
ристки аргумент Нàгàрджуна отхвърля „друго-приро-
дата“ (parabhava) – последната не би имала смисъл без 
концепцията за „себе-природа“. Разпадът на понятията 
за друго-природа (I. 3) без съмнение се дължи на непоз-
наваемостта на себе-природата (avidyamane svabhave, 
авидямàне свабхàве), а не просто на отношението между 
двете обособени понятия.  

Онтология 
Тъй като схващането за cogito довежда до вярата в 

субстанциален агент (pudgala), неправилният опит да се 
деконструира тази концепция с аргумента, че е зависима 
от елементите на опита (dharma), води до субстанциа-
листко гледище по отношение на предметния свят. Кон-
цепцията за личност се заменя от концепцията за субс-
танциалност на света. Според Буда такива светогледи се 
дължат на обсебването (prapakca). Затова той смята, че 
„успокояването на страстите“ (prapakcopasama) води до 
преодоляване на метафизиката. Прозрял философския 
контекст, в който предметният свят заменя cogito като 
абсолютна реалност, Нàгàрджуна настоява по-конкретно 
за „разтваряне на обекта“ (drañtavyopasama) като начин 
за постигане на истинска мъдрост.  

Докато отричат субстанциалността на човешката 
личност (pudgala), Сарвàстивàда и Саутрàнтика отиват в 
другата крайност – признаването на елементите (dharma) 
за субстанциални. Това е един от най-важните проблеми 
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за Нàгàрджуна – не случайно той посвещава втората 
част на трактата си именно на тази тема. Той съзнава, че 
дори критическата философия става жертва на обикно-
вения човешки стремеж към абсолютна сигурност. Фи-
лософите, принудени да се откажат от нещо, което им 
дава някаква сигурност (в случая това е cogito), се вкоп-
чват като пиявици в предметния свят с надеждата, че той 
е върховната реалност.  

Тъй като Нàгàрджуна, подобно на Буда, е емпирик, 
не би могъл да се ограничи до такава абстрактна идея. 
Той е знаел, че Буда е бил „верификационист“ (ehi-
passika, ехипассика), а това е изисквало конкретна 
„идентификация“ (термин, популярен в съвременната 
философия).155 Така концепцията за личност се основава 
на идентифицируема и ре-идентифицируема „форма“ 
(rupa). Макар Буда да признава възможността на без-
формени (arupa) състояния в опита, не е ясно дали е 
приемал съществуването на „безформени“ личности. За 
разлика от някои съвременни философи, които смятат 
„тялото“ или материалната форма за фундаментална и 
следователно първично реална, Буда гледа на тялото са-
мо като на необходима, но не и достатъчна част от чо-
вешката индивидуалност. Според него усещането 
(vedana, веданà), възприятието (sakka), нагласите (san-
khara) и съзнанието (vikkaja, виïïàîа) са не по-малко 
важни от тялото при извършването на каквато и да било 
идентификация или ре-идентификация. Така премахва-
нето на cogito чрез отбелязване на зависимия му произ-
ход (paticcasamuppanna) не означава признаване на при-
чините, от които cogito е зависимо, за реални. Това се 
подкрепя от прочутото изказване на Буда: „Всички неща 
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са не-субстанциални“ (sabbe dhamma anatta, саббе 
дхаммà анаттà).  

Ето защо първото и основно начинание на Нàгàр-
джуна в Кàрикàта е да утвърди не-субстанциалността 
на елементите (dharma-nairatmya). Тази задача изисква 
критика на Сарвàстивàда-концепцията за субстанция 
(svabhava). Както стана дума по-рано, епистемологичес-
кият метод, чрез който Нàгàрджуна извършва тази кри-
тика, се изразява в „позоваване на опита“. С други думи, 
той изисква идентификация на субстанцията – нещо, до 
което никой от неговите опоненти не достига.  

Въпреки това Нàгàрджуна смята, че идентификация-
та на едно събитие може да бъде извършена въз основа 
на „плода“ или „следствието“ му (artha), защото според 
него в отсъствието на плод човек не може да говори за 
причина или не-причина (I. 14). Това е прагматистка те-
ория за истината или реалността. Ако опонентите на 
Нàгàрджуна -субстанциалистите, биха настоявали, че и 
субстанцията може да бъде идентифицирана чрез плода 
или следствието си, незабавния отговор на Нàгàрджуна 
е, че за разлика от субстанцията плодът или следствието 
са зависими от причина (или съчетание от условия). Оп-
ределението на субстанция (svabhava) като „притежава-
ща собствено (svo, сво) съществуване (bhavo)“ не позво-
лява на Нàгàрджуна да приеме тезите на опонентите си. 
Той пита: „Как е възможно субстанцията да бъде обус-
ловена?“ (svabhavah krtako nama bhaviñyati punah 
katham, свабхàваõ кðтако нàма бхавиøяти-пунаõ-
катхам XV. 2, ). Според него концепцията за „зависима 
субстанция“ не е нищо повече от вътрешно противоре-
чие (XV. 1).  

След критиката на субстанциалистката теория за 
елементите (dharma), Нàгàрджуна се връща на концеп-
цията за личност, въпреки че вече е я е отхвърлил още в 



160 

началото на изследването си върху не-субстанци-
алността (глава III). Не е трудно да разберем основание-
то за това. Представителите на Саутрàнтика, които отри-
чат концепцията на сарвастивадините за субстанция 
(svabhava), крадешком въвеждат неуловима личност 
(pudgala), за да обяснят човешкото поведение, нравстве-
ната отговорност, оковите и свободата. Ето защо главите 
от XVI до XXVI са посветени на обяснението на човеш-
ката личност като в същото време се избягва субстанци-
алисткия капан.  

За разлика от някои свои предшественици и повечето 
от съвременните си почитатели, Нàгàрджуна несъмнено 
е бил наясно с опасностите, до които може да доведе 
един „не-субстанциалистки дискурс“. Съзнавал е, че 
идеята за не-субстанциалност би могла да елиминира 
дори емпиристките концепции за личност (pudgala) и 
елементи (dharma) и да се самопровъзгласи за върховна 
истина или реалност. Поради тези причини той смело за-
явява: „Казано е, че обладаните от възгледа за пустотата 
са непоправими“. (XIII. 8).  

Един абсолютистки възглед за пустотата би влязъл в 
противоречие с емпиристкия метод, който изисква иден-
тификация с цел проверка на истината или реалността. 
„Не-субстанциалността“ (nairatmya) или „пустотата“ 
(sunyata), взети сами по себе си, са също толкова абст-
рактни и неидентифицируеми, колкото и субстанцията 
(svabhava). А както вече беше посочено, понятието за 
субстанция бива отхвърлено именно защото не може да 
бъде идентифицирано с нищо в опита. Следователно, 
няма никакво оправдание за заместването на „субстан-
цията“ със също толкова неопределимата и неидентифи-
цируема концепция за „пустота“ или „нищота“. „Пусто-
тата“ (sunyata), различена от „пустото“ (sunya), „не-
субстанциалността“ (nairatmya), отделена от „не-



161 

 

субстанциалното“ (nairatmya-dharma) или „зависимия 
произход“ (pratityasamutpada), разграничен от „произ-
лязлото по зависимост“ (pratityasamutpanna-dharma) би-
ха били също толкова неидентифицируеми и следова-
телно също толкова безсмислени, както и всяка друга 
метафизическа концепция, която Нàгàрджуна се стреми 
да отхвърли.  

Следователно, според Нàгàрджуна пустотата (sunya-
ta) не е нищо повече от това, което се имплицира в из-
казването: „Всичко това е пусто (sarvam idam sunyam, 
сарвам идам шóням)“. Това изказване не е тъждествено 
на твърдението „Всичко е пусто“ (sarvam sunyam, сар-
вам шóням). Както беше посочено в коментара, никъде в 
Кàрикàта не може да се срещне общо твърдение като 
„Всичко е пусто“. От огромно значение е фактът, че 
Нàгàрджуна запазва показателното местоимение „това“ 
(idam) при изказването на общо твърдение, като по този 
начин избягва абсолютистките конотации.  

Когато става дума за „средния път“ на Нàгàрджуна, 
често се задава въпроса дали човек може да говори за 
„пустотата“ (sunyata). Например, човек може да твърди, 
че „пустотата“ като такава е неидентифицируема конк-
ретност, на базата на която може да бъде идентифицира-
на една универсална „пустота“. Терминологията, използ-
вана от Нàгàрджуна, не позволява подобен „полет“ в 
царството на Абсолюта. Неговата концепция за „пусто-
то“ (sunya) е конкретна. Въпреки това тази конкретност 
не е тъждествена на конкретна „пустота“ (sunyata), абст-
рахирана от дадена конкретна ситуация. Придвижването 
от „пусто“ към „пустота“ е съвсем различен процес. 
„Пустото“ се основава на преживяна ситуация и събитие 
с характеристика, докато при „пустотата“ става дума за 
характеристика без събитие.  
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Нàгàрджуна провъзгласява отбягването на абсолю-
тизма или субстанциализма чрез концепциите за „зави-
симия произход“ (pratityasamutpada) и „пустотата“ 
(sunyata) като „средния път“ (pratipat saiva madhyama, 
пратипат сайва мадхямà XXIV. 18). Въпросната „пус-
тота“ обаче е „зависима конвенция“ (upadaya prajkapti, 
упадàя праджïапти) – тя е зависима от „пустото“ (su-
nya) и следователно се идентифицира с него. Нàгàр-
джуна твърди, че „пустотата“, определена по този начин, 
би премахнала догматизма или обсебеността (adhilaya, 
адхилая) и заедно с тях всички погрешни възгледи (doña-
prasanga, доøа-прасаíга XXIV. 13).  

Без съмнение, това представлява отлична реставра-
ция на концепцията на Буда за „не-субстанциалност“ 
(anatta). Въпреки това съвременната интерпретация на 
Нàгàрджуна се движи в съвсем различна насока. Съвре-
менните тълкуватели предпочитат изследвания от Т. Р. 
В. Мурти коментар на Чандракèрти и настояват, че 
Нàгàрджуна няма собствена теза (svapakña, свапакøа), 
която да изложи. Тази ведическа интерпретация предс-
тавя Нàгàрджуна като критически или аналитичен фило-
соф, чиято единствена функция е да критикува или ана-
лизира (vigraha, виграха) възгледите на други мислите-
ли, без да поддържа свой собствен възглед. Това тълку-
ване води до приписването на още две взаимносвързани 
теории относно Нàгàрджуна. Първата се състои в прие-
мането на неспособността на концептуалното мислене и 
следователно на езика да изразят върховната истина. 
Втората представлява приписване на концепция за вър-
ховна истина в лицето на „абсолютната пустота“ или 
„абсолютната нищота“, неизразима чрез езиковите спо-
собности на обикновения човек. Така стигаме до един от 
най-трудните въпроси относно философското начинание 
на Нàгàрджуна.  
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В коментара към посветените на Буда строфи от 
Кàрикàта предлагаме прочит, чрез който става възмож-
но Нàгàрджуна да се разбира като застъпващ правилен 
възглед (samyag-drñti) дори когато критикува неудачните 
възгледи на своите опоненти. Това се потвърждава от 
самия Нàгàрджуна, според който философското начина-
ние се състои не само от анализ (vigraha), но също и от 
обяснение (vyakhyana, вÿкхÿна) (IV. 9). Това узаконява 
позитивното обяснение на възгледа на Буда от глава 
XXVI, както и други позитивни изказвания, направени 
от Нàгàрджуна (напр. глава XVII).  

Въпреки това двата най-обезпокоителни въпроса, 
свързани с върховната реалност на пустотата и неадек-
ватността на езика остават. Това се дължи най-вече на 
начина, по който ведическите учени интерпретират из-
ползваните от Нàгàрджуна три взаимносвързани терми-
на. Става дума за paramartha, nirvikalpa и samvrti.  

Повечето учени, възпитани във философска или ре-
лигиозна традиция, в която преобладава субстанциализ-
ма, превеждат paramartha като „върховна реалност“. 
Според тях nirvikalpa имплицира „не-концептуалното“, а 
samvrti означава „език“. Не налагат ли съвременните 
преводачи – чрез разбирането си за тези три термина – 
собствените си субстанциалистки схващания върху фи-
лософията на Нàгàрджуна? Първият тест за автентич-
ност на подобни преводи следва да се направи чрез 
сравнението им с концепциите за „зависим произход“ 
(pratityasamutpada) и „не-субстанциалност“ (anatman), 
изложени от Буда и приети с почит от Нàгàрджуна.  

Философия на езика 
В ранните беседи употребата на термина samvrti (па-

ли – sammuti) никога не е реферирала само и единствено 
езика. В основаното на ранните беседи изследване върху 



164 

философията на Буда бе отбелязано, че sammuti, vohara и 
pakkatti (паïïатти) са термини, рефериращи всякакъв 
тип конвенции, а не само езикови. Термините, с които 
Буда си служи специално за да реферира езика са nirutti 
(етимология) и adhivacana (определение или семантика). 
Нàгàрджуна употребява abhidheya (абхидхея) – „онова, 
което следва да бъде обозначено“ (XVIII. 7). Тази упот-
реба може да ни доведе до термина, който Нàгàрджуна 
би използвал, за да реферира езика. Това може да бъде 
adhidhana (адхидхàна) – термин, който семантично поч-
ти не се различава от термина adhivacana, използван от 
Буда.  

За Нàгàрджуна abhidheya – или „онова, което следва 
да бъде обозначено“ – изчезва заедно със изчезването на 
citta-gocara („обектът на мисълта“). Всичко, което не е 
обект на мисълта, т. е. не е концептуално (nirvikalpa), не 
подлежи на описване. Следователно, ако философията 
на Нàгàрджуна беше не-концептуална, той не би имал 
причина да напише над четиристотин строфи в опит да 
опише неописуемото. Всеки философ би осъзнал, че това 
е обречено начинание, какво остава за Нàгàрджуна, кой-
то е възхваляван като „просветлен“ (buddha).  

Ако Нàгàрджуна се е опитвал да обясни нещо чрез 
езика, то той е концептуализирал; имал е работа с обекта 
на мисълта (citta-gocara). Съответно, всичко, което е 
концептуално, би било обект на мисълта, а всичко не-
концептуално (nirvikalpa) не би било обект на мисълта. 
Истина, която не може да бъде мислена и следователно – 
изговорена, би била не по-малко абсолютистка от кон-
цепцията за atman в спекулациите на брахманите. От то-
ва следва, че nirvikalpa в случая означава нещо друго. В 
процеса на анализиране на Кàрикàта стана ясно, че 
Нàгàрджуна критикува специфична форма на различава-
не, която създава полярности в човешкото мислене. Тези 
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полярности се състоят в съществуване и не-
съществуване, субстанция и качество, себе-природа и 
друго-природа, перманентност и унищожение. В този 
контекст nirvikalpa се отнася спрямо тези полярни раз-
личавания, а не към всяка форма на различаване въобще.  

С това стигаме до една от най-спорните разлики, въ-
ведена от будистките метафизици и традиционните суб-
станциалисти – разликата между окови и свобода. Глава 
XXV е посветена на изследването на този въпрос в него-
вия метафизически аспект. Когато в глава XXIV 
Нàгàрджуна говори за samvrti – от една страна, и от дру-
га – за vyavahara и paramartha, той подготвя почвата за 
разглеждането на разликата между окови и свобода.  

Кàрикàта дава достатъчно свидетелства, че 
Нàгàрджуна е бил запознат с ранните проповеди. Така 
последният не може да не е бил наясно, че Буда употре-
бява термините sammuti и vohara (vyavahara) по-скоро в 
смисъла на нравствени конвенции. Тези нравствени кон-
венции се отнасят до доброто (dharma) и злото 
(adharma). Следователно винаги, когато си служи с тер-
мина vyavahara, Нàгàрджуна има предвид нравствените 
конвенции за доброто и злото (dharma-аdharma) (XXIV. 
36), или за достойнствата и недостатъците (pujya-papa) 
(XVII. 24). Тези нравствени конвенции се признават не 
само защото са приети чрез консенсус, но и защото вър-
шат работа. Те са прагматически обосновани, защото 
произвеждат плодове, или следствия (artha). Тези кон-
венции осигуряват базата за идеалните конвенции, нари-
чани paramartha („върховен плод или следствие“). 
Нàгàрджуна обаче настоява за зависимостта на идеално-
то от конкретното, за да не може идеала да бъде откъс-
нат от фактите. В това отношение може да се направи 
аналогия с един цитат от Уилиям Джеймс: 
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„Ако етическият философ търси най-добрата система 
на благата, която можем да си представим, той несъм-
нено си е поставил лесна задача; защото всички нужди 
от този род заслужават респект prima facie 156 , а най-
добрият представим свят би бил онзи, в който всяка 
нужда се удовлетворява в момента на нейното предявя-
ване. Такъв един свят обаче следва да има съвършено 
различно физическо устройство от света, в който живе-
ем. Този свят ще се нуждае от n-измерения на простран-
ството и времето, за да събере всички действия и прежи-
вявания, иначе несъвместими едно с друго. Тези несъв-
местимости ще бъдат съединени – докато харчим парите 
си например, ние ще ставаме все по-богати; докато сме 
на почивка, ще напредваме с работата си; ще ловуваме 
без да нараняваме животните, ще натрупваме безграни-
чен опит и все пак ще запазваме младежката свежест в 
сърцата си, и т. н. Не може да има съмнение, че подобна 
система на нещата ще си остане абсолютно идеалистич-
на независимо от степента си на реализация. Сигурно е 
също и че ако един философ би могъл да създава вселе-
ни a priori и да им осигурява всички механични условия, 
той без колебание би създал тази вселена преди всички 
останали.  

Нашият свят обаче е основан на съвсем различен 
принцип – в него казуистичният въпрос е практически 
по драматичен начин. Възможното в този свят е несрав-
нимо с желаното. Между идеалното и актуалното винаги 
има пропаст, която може да бъде премината единствено 
чрез изоставяне на част от идеалното“.157 

Като последовател на прагматистките учения на Бу-
да, Нàгàрджуна не може да раздели paramartha от 

                                                   
156 „От пръв поглед“ (лат. ) (бел. прев. ) 
157 William James, “The Moral Philosophers and the Moral Life,” 

Essays of Pragmatism, A. Castell, ed. (N. York: Hafner, 1948), 77–78.  
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samvrti (т. е. , върховния плод от плода на всекидневния 
човешки живот). Както „пустотата“ се основава на „пус-
тото“, така paramartha следва да произлезе от samvrti. 
Без конкретните понятия за благо всяка представа за 
върховно или образцово благо би била не само безсмис-
лена, но и „безплодна“ (an-artha) и крайно вредна (както 
показват много случаи в човешката история). Затова 
според Нàгàрджуна върховното добро не трансцендира 
обикновената представа за добро, а разширява т. нар. 
доброта, приписвана на всекидневието (vyavahara).  

По този начин се преодолява острото противопоста-
вяне между обикновената представа за добро и идеално 
добро. Важно е да се отбележи, че Нàгàрджуна използва 
термините samvrti и paramartha, за да означи две истини. 
Когато обаче обяснява връзката между тях, той използва 
термина vyavahara, като по този начин отъждествява 
значенията на samvrti и vyavahara. Фактът, че Нàгàр-
джуна не разделя категорично samvrti или vyavahara от 
paramartha се доказва от твърдението, че второто е не-
изразимо без първото (vyavaharam anasritya paramartho 
na desyate, вявахàрам анàшритя парамàртхо на дешяте, 
XXIV. 10).  

По същия начин, свободата не се постига без разби-
ране на върховния плод (paramartham anagamya 
nirvajam nadhigamyate, парамàртхам анàгамя нирвàîам 
нàдхигамяте, ibid.). Това означава, че свободата (nir-
vaja) сама по себе си не може да бъде строго разграни-
чена от samsara, или обикновения човешки живот, макар 
че двете не са тъждествени. Свободата не е абсолютната 
свобода, която няма нищо общо с човешкия живот. Тя 
не е нищо повече от отсъствието на определени ограни-
чения (страст, омраза, невежество) в живота на човек. 
Следователно, чрез спазването на морални предписания, 
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животът на обикновения човек постепенно се трансфор-
мира в живот на нравствено съвършенство. Нирвана им-
плицира именно тази трансформация (а не трансценден-
ция).  

Нравствена философия 
В глава XVII Нàгàрджуна разяснява нравствения жи-

вот, който води до трансформацията на човешката лич-
ност. Абсолютистката интерпретация на концепцията за 
„пустота“ възпира много от съвременните почитатели на 
Нàгàрджуна да обсъждат неговите схващания за карма и 
живот, макар и последните да са неразделна част от уче-
нието на Буда. Изследването върху кармата и преражда-
нето в Кàрикà се окачествява като „Хèнаÿна изследва-
не“, което няма нищо общо с т. нар. Махàÿна. Така и 
възгледите на Буда по тези проблеми се оказват „хина-
янски“, т. е. предвидени за не особено схватливите му 
преки последователи.  

В противовес на това схващане, нашето изследване 
върху съдържанието на глава XVII в контекста на епоха-
та на Нàгàрджуна, показва, че той гледа на кармата и 
оцеляването далеч по-позитивно от съвременните си 
последователи. Основната цел на Нàгàрджуна в тази 
глава е да предпази проповедта на Буда за нравствената 
отговорност от неразбиране. Субстанциалистите създа-
ват безпорядък около нея като приемат, че карма е или 
субстанциална, или е извършена от субстанциален агент. 
Нàгàрджуна не се опитва да разруши концепцията за 
карма в полза на абсолютисткото понятие за „пустота“.  

В началото на главата се споменава върховния 
мъдрец (paramarñi, парамаðøи), чиято доктрина Нàгàр-
джуна престои да разкрие. Когато говори за нравствения 
живот, Нàгàрджуна използва термина dharma вместо 
карма и вероятно това е причината за объркването на 
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съвременните тълкуватели. Както беше споменато по-
рано в обсъждането на философията на Буда, терминът 
dharma е бил използван както в онтологичен, така и в 
нравствен контекст. Както е показано в коментара към 
Кàрикàта (вж. XXIV. 36), Нàгàрджуна следва същата 
практика. Следователно, в настоящия контекст, dharma 
означава добра карма, която се отъждествява с: 1) себе-
ограничаване; 2) помощ за другите. Важно е да се отбе-
лежи, че Нàгàрджуна поставя именно тези два типа 
действие като основа на нравственото поведение. Те са 
ехо на първата проповед, която Буда изнася пред света. 
В нея се застъпва средния път между двете крайности на 
себе-угаждането и себе-разрухата. Един философ, който 
следва „средния път“ (madhyamika, мàдхямика) par 
excellence не би могъл да пренебрегне нравствения сре-
ден път на Буда. Нàгàрджуна е бил наясно с импликаци-
ите на тази първа проповед. Себе-ограничаването, а не 
себе-разрухата или себе-пожертвуванието, съставлява 
една от основите на нравствения живот. В това отноше-
ние Нàгàрджуна не защитава крайната форма на поведе-
ние, която понякога се почита като идеала за bodhisattva 
в традициите Тхеравàда и Махàÿна. Себе-
ограничаването е необходимо условие за каквато и да 
било алтруистична дейност, която пък е втората от доб-
родетелите, възхвалявани от Нàгàрджуна като „благоп-
риятния път“ (maitram dharmam).  

Импликациите на дадената тук препоръка относно 
нравствения живот не трябва да бъдат пренебрегвани. 
Въпреки изключително популярната сред будистите от 
времето на Нàгàрджуна вълна на краен алтруизъм, пос-
ледният заема една по-умерена позиция, съобразена с 
думите на Буда в Dhammapada (166): „Човек не бива да 
изоставя благополучието си поради прекомерен алтруи-
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зъм. Разбрал собственото си благополучие, човек трябва 
да се посвети на истинско благополучие“.  

Читателят на ранните беседи не може да не бъде 
впечатлен от идеала за човешко поведение, който Буда 
застъпва. Според него най-благородният човек е онзи, 
който избягва своето страдание както и това на другите 
(attabyabadha, аттабÿбàдха, parabyabadha, парабÿбà-
дха). 158  Следователно, благородното действие е онова 
действие, което допринася както за щастието на върши-
теля си, така и за щастието на другите хора. Това пред-
поставя разбирането че човек, макар да изоставя вярата в 
вечен Аз, следва да култивира състрадание по отноше-
ние на собствената си личност. В същото време това със-
традание трябва да се простира и върху другите. За раз-
лика от будистките писатели в своята епоха, Нàгàрджуна 
отлично разбира това, когато твърди, че себе-
ограничаването и помощта спрямо другите са благопри-
ятни (maitram) действия. Той настоява: „Бъди приятел и 
на себе си, и на другите“. Това със сигурност не се впис-
ва в идеала, който изисква абсолютна и пълна саможерт-
ва и себе-разруха. Така Нàгàрджуна, основателят на 
школата „Среден път“ (Мàдхямика), не би могъл да пре-
поръча по-трезв нравствен живот от онзи, който избягва 
двете крайности на само-унищожението и унищожение-
то на другите хора.  

Нàгàрджуна препоръчва тези два аспекта на благоп-
риятния път, защото те са плодоносни както в настоящия 
живот (iha, иха), така и в един следващ живот (pretya, 
претя). Не може да има съмнение, че тук Нàгàрджуна 
признава възможността за оцеляване на човек след 
смъртта. Samsara, или „жизненият процес“, за който ста-
ва дума във фрагмент XXIV. 10, не следва да се ограни-

                                                   
158 M 1. 89–90, 369–370, etc.; Chung 25. 2 (Taisho 1. 586a).  
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чава до настоящия живот. Напротив, той се отнася до 
продължителността на жизнения процес в рамките на 
няколко раждания и умирания, които в ранните беседи 
са известни като punabbhava. Тази продължителност и 
придружаващото я страдание биват елиминирани чрез 
развитието на мъдростта (jkana), която според Нàгàр-
джуна се състои във въздържане на всички метафизичес-
ки възгледи (drñti).  

Познанието, което води към свобода 
Познанието, водещо към свобода, не е всеведение 

(sarvajkata). Никъде в Кàрикàта Нàгàрджуна не говори 
за всеведение, макар то да представлява любима тема на 
представителите от Тхеравàда и Махàÿна. Какъв вид 
познание може да заведе човек от окови към свобода в 
отсъствието на всеведение? Нàгàрджуна говори за 
„мъдрец“ (vidvan, видвàн), който чрез възприемане на 
истината (tattva-darsanat, таттва-даршанàт) не си съз-
дава нагласи (samskara) и така не достига до бродене 
(samsara) (XXVI. 10). Следователно, според Нàгàрджу-
на, а и според Буда, проблемът се състои в натрупването 
на нагласи и следването на тези нагласи. Въпреки това, 
ако не следва нагласите, човек не е способен да се спра-
ви с изключително сложния и претрупан сетивен опит. 
„Голямата цъфтяща и жужаща бъркотия“ на опита тряб-
ва да бъде посрещната без помощта на всеведението. То-
ва е изключително трудна задача поради нагласите, кои-
то са необходими за справянето с този опит, но в същото 
време водят до крайности, особено когато са подвластни 
на човешките желания и непоносимости. В този случай 
те произвеждат перспективите, чрез които човек гледа на 
света. Две от тези преспективи са етернализмът и анихи-
лационизмът. За да намери средния път между тези 
крайности, човек трябва да елиминира привличането и 
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отблъскването и по този начин да успокои нагласите си. 
За човек, постигнал състояние на успокоени нагласи 
(samskaropasama) – а това включва успокояване на обек-
та на възприятие (drañtavyopasama) независимо дали то-
зи обект е cogito или истинския външен свят – се смята, 
че е постигнал просветление и свобода. Този човек е 
просветлен, защото възприема нещата по начина, по 
който те се случват (yathabhutajkana, ятхàбхóтаджïàна 
= tattvadarsana, таттвадаршана), и е свободен, защото 
не се придържа към никакъв догматичен възглед, изк-
лючващ други възгледи. Разликата между метафизичес-
кия възглед, критикуван от Буда и от Нàгàрджуна, и 
„междинната позиция“ (madhyamapratipat, мадхямàпра-
типат), защитавана и от двамата, се състои в това, че 
първият е затворен, а втората е отворена. Един отворен 
възглед не се обявява за абсолютно различаване като 
„или/или“. Самото понятие за „отвореност“ имплицира 
„не-вкопчване“ (anupadana, анупàдàна). Следователно, 
когато Буда и Нàгàрджуна призовават за отхвърляне на 
всички възгледи (sarva-drñti-prahaja, сарва-дðøòи-пра-
хàîа), те настояват за изоставяне на всички форми на 
догматизъм, намиращи израз във възгледи. И за двамата 
не-привързването към определени възгледи не означава 
непременно отсъствие на възгледи.  

Неудачният превод на санскритските термини на ан-
глийски вероятно е допринесъл в някаква степен за мита, 
че Нàгàрджуна не е имал възглед, който да изложи. 159 В 
подкрепа на този мит често се цитира следния пасаж от 
произведението на Нàгàрджуна Vigrahavyavartani, Виг-
рахавÿвартанè (29): „Ако се обвържа с каквото и да би-

                                                   
159 Вж. Chris Gudmunsen, Wittgenstein and Buddhism (London: 

Harper & Row 1977), 44.  
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ло, с това бих направил грешка. Напротив, аз нямам об-
вързаност. Следователно, от моя страна няма грешка“.  

Използваният тук термин е pratijka (пратиджïà) 
преведен като обикновено твърдение или изказване. То-
зи термин обаче е много повече от това. Той означава 
„обвързване“ и влиза в контраст с „vyakhyana“ (вÿкхÿна) 
– „обяснение“ (IV. 9). Нàгàрджуна избягва първото и из-
ползва второто (вж. също XVII. 13 и т. н.). Оттук следва, 
че е изключително неуместно философския метод на 
Нàгàрджуна да бъде сравняван с подхода на Лудвиг Вит-
генщайн чрез следния цитат от Философски изследвания: 
„Философията просто поставя всичко пред нас и нито 
обяснява, нито заключава нещо. Понеже всичко стои от-
крито пред погледа, няма нищо за обясняване“.160 Този 
пасаж не представя правилно Витгенщайновия подход 
към метафизиката. В цитата е пропусната най-важната 
част от изказването. То продължава така: „Защото онова, 
което е скрито, не представлява интерес за нас“. Ако та-
зи изключително важна част се вземе под внимание, фи-
лософията на Витгенщайн със сигурност може да бъде 
сравнена с тази на Нàгàрджуна или дори с тази на Буда. 
Изпуснатата част от това изказване ясно показва, че Вит-
генщайн няма намерение да обяснява „онова, което е 
скрито“. Това „скрито“ несъмнено може да се сравни с 
онова, което Нàгàрджуна нарича kimcit161 (киìчит) или 
kascit, т. е. скритата субстанция на феномените. „Пусто-
то“ (sunya), „пустотата“ (sunyata), „зависимо произляз-
лото“ (pratityasamutpanna) и „зависимият произход“ 
(pratityasamutpada) не реферират скрити същности, кои-

                                                   
160 Philosophical Investigations, tr. G. E. M. Anscombe (New 

York: Macmillan, 1958), 126, както е цитирано от Gudmunsen.  
161 Kiìcit/kascit са неопределителни местоимения и буквално 

означават „нещо“/„някой“. 
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то Нàгàрджуна не желае да обясни. Ако се окаже, че 
Витгенщайн не предлага никакво обяснение на опита, 
или че не се е опитал с езикови средства да формулира 
какво е истинският опит в противовес на неясния, то той 
със сигурност би бил „просветлен“ от гледна точка на 
езика на „пустотата“ или „зависимостта“, възприет от 
Буда и Нàгàрджуна. 
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Посвещение 
anirodham anutpadam anucchedam asasvatam 
anekartham ananartham anagamam anirgamam | 
yah pratityasamutpadam prapakcopasamam sivam 
desayamasa sambuddhah tam vande vandatam varam || 
 
Посвещавам на съвършено Просветления, 
най-великия от учителите, който учеше 
не-изчезване и не-възникване, не-унищожение и 
не-перманентност, не-идентичност и не-различие, 
не-явяване и не-изчезване, зависим произход, 
безметежност и блаженство.  
 
Коментар на Дейвид Калупахана: На пръв поглед 

това посвещение изглежда еднозначно и именно това го 
прави отговорно за повечето от конфликтните възгледи в 
двете основни традиции на Мaдхямака: 1. Pràsangika, 
представлявана от Чандракèрти, който причислява към 
нея и по-ранни философи от Мàдхямака като Aryadeva и 
Buddhapalita; последните не излагат никакви възгледи и 
само използват метода reductio ad absurdum, за да отх-
върлят възгледите на своите опоненти; 2. Svàtantrika, 
представлявани от Bhàvaviveka; те признават позитивна 
теза, на базата на която критикуват възгледите на своите 
опоненти. В горните стихове съдържанието на беседите 
на Буда е посочено във винителен падеж: anirodham, 
anutpàdam, anucchedam, asàsvatam, anekàrtham, anà-
nàrtham, anàga-mam, anirgamam, pratitya samutpàdam, 
prapak-copasamam, sivam. По този начин не става ясно 
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дали тези определяния се отнасят към едно или няколко 
учения.  

Съвременните преводачи на Нàгàрджуна, вероятно 
следвайки Чандракèрти, чийто коментар Prasannapadà 
съществува само в санскритския си оригинал, допускат, 
че всички тези термини се отнасят само до едно учение – 
учението за зависимия произход (pratitya-samutpàda). 
Въпреки това, както ще бъде показано по-нататък, тези 
стихове могат да бъдат обяснени като отнасящи се към 
няколко различни концепции във философията на Буда. 
По този начин ще бъде осигурена реабилитация на „по-
зитивистите“ (svàtantrika) в рамките на традицията 
Мàдхямака.  

1. Интерпретация на Pràsangika. Коментарът на 
Чандракèрти върху тези строфи ясно показва неговото 
придвижване от позицията на svàtantrika към тази на 
pràsangika. Той започва своя трактат Prasannapadà с ут-
върждаване на значението на зависимия произход 
(pratitya samutpàda). Като приема и специфичното зна-
чение, и конкретната употреба на този термин, той опре-
деля зависимия произход като „възникване чрез причини 
и условия“ (hetupratyayàpekco bhàvànàm utpàdah pratitya 
samutpàdah, p. 5). Това определение контрастира с дефи-
ницята на онези, които признават теорията за мигнове-
ността (kñajika-vàda). Според тях зависимият произход 
означава „възникване на постоянно унищожавани“ (prati 
prati ityànàm vinàsinàm samutpada iti, цит. пр.) Изглежда, 
че напрактика Чандракèрти защитава някакъв тип „ра-
дикален емпиризъм“, когато задава въпроса: „Как е въз-
можно човек да твърди, че има възникване на това, което 
достига [друго] без връзка?“ (Katham anenaiva pràpteh 
sambhava ita yuktyanupàdànena, p. 9). Той подчертава 
възгледа на Нàгàрджуна, според който „всичко, което е 
възникнало, ставайки такова и такова, не е възникнало 
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чрез себе-природа“ (tat tat pràpya samutpannam 
notpannam tat svabhàvatah, pp. 9, 10). Това със сигурност 
означава, че отрицанията, използвани в Посвещението, 
са насочени срещу възникването на нещата чрез себе-
природа (svabhàva-tah). Няма импликации, според които 
те се отнасят към зависимия произход.  

Въпреки това, перспективата се изменя, когато Чан-
дракèрти започва да изяснява принципа на зависимия 
произход (pratitya-samutpàda). Вместо да приеме зави-
симия произход като позитивна междинна позиция, 
формулирана от Буда, Чандракèрти прилага всички от-
рицания в Посвещението към този принцип, все едно че 
са прилагателни, които го характеризират. За това свиде-
телства неговото изказване: „Целият трактат (т. е. 
Кàрикà) цели да утвърди отсъствието на изчезване и т. н. 
на зависимо възникващото“ (nirodhàdayo na santi pratitya 
samutpàdasya, p. 11).  

Това довежда Чандракèрти до позицията „без възг-
леди“, която той отъждествява с „успокояване на мании-
те“ (prapakcopasama) или свобода (nirvàja), като по този 
начин изтъква нейната трансцендентност. В подкрепа на 
отъждествяването между „зависимия произход“ и „успо-
кояването на маниите“, Чандракèрти представя цитати 
от Нàгàрджуна и Aryadeva (p. 16), въпреки че Нàгàрджу-
на прави разлика между употребата на правилни възгле-
ди (като зависимия произход) и вкопчването в тях все 
едно, че са абсолютна истина. След тази интерпретация 
на отрицанията, Чандракèрти преминава към изследване 
на първа глава от Кàрикàта, посветена на „условията“ 
(pratyaya), и се заема с продължително обсъждане на 
становищата на Pràsangika и Svàtantrika.  

 
2. Интерпретация на Svàtantrika. Според тази ин-

терпретация е възможно единадесетте определения да се 
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изтълкуват като изразители на три основни аспекта в бе-
седите на Буда: 

а) Осемте отрицания могат да се разглеждат като от-
хвърляне на погрешни възгледи (mithyà-drñti), особено 
на теориите за субстанциално съществуване (astitva) и 
нихилистично не-съществуване (nàstitva). С други думи, 
отхвърлят се не-изчезването (anirodham) на субстанци-
ална същност и не-възникването (anutpàdam) на не-
съществуваща същност. Без съмнение, „не-изчезналото“ 
(anirudham) и „не-възникналото“ (anutpannam) са екви-
валентни на термина „не-пусто“ (asunya), използван за 
означаване на субстанцията (svabhàva) (XX. 17). Ето за-
що тези отрицания се появяват по двойки и могат да се 
смятат за алтернативна формулировка на не-субстанци-
алността (anàtman) на феномените и на погрешните въз-
гледи. Те са не-субстанциални в смисъл, че не са абсо-
лютни, т. е., не са такива, за каквито ги смятат поддръж-
ниците им.  

б) В такъв случай, „зависимият произход“ (pratitya 
samutpàda) би представлявал междинната позиция, която 
е правилния възглед (samyag – drñti) на чиято база са 
критикувани погрешните възгледи. „Зависимият произ-
ход“ се смята за правилен възглед не защото е абсолютна 
истина, а защото дава на феномените обяснение, което 
теориите за абсолютно съществуване и нихилистично 
не-съществуване не позволяват.  

в) „Успокояването на маниите“ (prapakcopasama) и 
„блаженството“ (siva) са резултат от приемането на меж-
динна позиция. Това е свобода или нирвана.  

 
В тази интерпретация горните стихове реферират по-

зитивното ядро в учението на Буда и заедно с него нега-
тивния аспект, предвиден като отрицание на еретични 
възгледи. Според тази трактовка зависимият произход е 
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позицията, от която Буда отрича субстанциалистките 
или абсолютистки възгледи. Това подкрепя тълкувание-
то на Нàгàрджуна от страна на Svàtantrika. Ако филосо-
фията на Нàгàрджуна бъде тълкувана в светлината на 
„Беседа с Кàтÿяна“, както беше направено в Увода към 
настоящата книга, следва, че интерпретацията на 
Svàtantrika върху Посвещението хармонизира с ученията 
на Буда. Тази интерпретация представя Кàриката като 
стегната и добре организирана композиция и елиминира 
нуждата части от нея да бъдат „окастряни“ с довода, че 
са ирелевантни или второстепенни по отношение на ос-
новната тема.  
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Глава Първа 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА УСЛОВИЯТА 

(Pratyaya-parikñà) 
 
1. na svato napi parato na dvabhyam napy ahetutah | 
utpanna jatu vidyante bhavah kvacana kecana || 
 
1. Никъде няма никакви съществуващи неща, 
възникнали от самите себе си, от друго, 
от двете или без причина.  
 
Четирите случая, за които става дума тук, са сравни-

ми с онези, които Буда споменава в S 2. 19–20, а именно 
sayamkatm paramkatam, sayamkatak ca paramkatak ca и 
asayamkàramaparamkàram adhiccasa-muppannam. Вмес-
то термина utpanna (възникнали), който се появява само 
в последната фраза, тук срещаме термина kata (санскр. 
krta) – „направено“. Това се дължи на факта, че в Упа-
нишадите, които служат като фон за учението на Буда, 
на субстанциалния Аз (àtman) се гледа по-скоро като на 
„индивидуален агент“ отколкото на субстанциален 
принцип (svabhàva, prakrti, и др.). С усъвършенстването 
на философската мисъл в по-късните индийски школи, 
„индивидуалният агент“ постепенно бива заместен от 
„не-индивидуална субстанция“ (svabhàva). Сарвастива-
дините, които приемат концепцията за субстанция и в 
същото време отхвърлят „индивидуалния агент“ 
(pudgala), не успяват схванат приликата или дори иден-
тичността на тези два термина. В настоящата строфа 
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Нàгàрджуна представя своята негативна теза, която вече 
е изразил в посвещението чрез осемте отрицания. Това е 
тезата, която той доказва в първите двадесет и пет глави. 
До този момент той не е представил никакви аргументи 
в нейна защита, като изключим твърдението, че четирите 
типа случаи не са налични. Вероятно е смятал, че преди 
да ги отхвърли, трябва да ги разясни допълнително.  

Чандракèрти обаче е твърде нетърпелив. Коментарът 
му върху тази строфа представлява повече от една десета 
част от цялата му работа (почти 65 страници), което е 
изумителен по размера си труд, изпълнен с много общи 
бележки по отношение на метафизиката, както и с обил-
на изобличителна реч, насочена срещу Bhàviveka и тра-
дицията Svàtantrika. След като допуска, че Нàгàрджуна 
„няма позиция“ (вж. бележките към посвещението), чрез 
която да критикува четирите теории, Чандракèрти до-
казва правотата на метода reductio ad absurdum, чрез 
който се извличат вътрешните противоречия на дадена 
теза. Той съзнава, че себе-причиняването (svata-utpatti) 
се основава на вярата в перманентен и вечен Аз или суб-
станция (svabhàva). Като цитира Будхапàлита, Чандрак-
èрти твърди: „нещата не са възникнали от себе си“, за-
щото такова възникване е безсмислено (tad 
utpadavaiyarthyàt, p. 14). Няма смисъл от възникване на 
вече съществуващо. Това е критиката на Нàгàрджуна 
срещу субстанциалисткото понятие за условие (pratyaya) 
във фрагмент I. 6. В тази строфа и в строфа I. 3 
Нàгàрджуна използва емпиристки аргумент, за да отх-
върли това становище.  

Така, за разлика от Нàгàрджуна, който казва, че суб-
станцията не е налична (na vidyate)162 и следователно не 

                                                   
162 Калупахана, за разлика от Гарфилд (The Fundamental Wis-

dom of the Middle Way), превежда vidyate пряко като наличност, 



183 

 

е смислена (na yujyate), Чандракèрти поддържа твърде-
нието, че субстанцията не е смислена (na yujyate) и сле-
дователно не е налична (na vidyate). Без съмнение, в това 
се състои разликата между емпиризъм и рационализъм. 
Именно това води до конфликт между Svàtantrika и на 
Pràsangika.  

 
2. catvàrah pratyayà hetus càlambanam anantaram | 
tathaivàdhipateyam ca pratyayo nàsti pakcamah || 
 
2. Има четири условия (pratyaya), 
– действаща причина, обектно условие, 
непосредствено условие и доминиращо условие.  
Не съществува пето условие. 163 
 
Коментарите на Чандракèрти върху тази строфа са 

подвели почти всички изследователи на настоящата гла-
ва. Чандракèрти не може да не е бил наясно, че теорията 
за четирите условия (pratyaya) е първоначално въведена 
от представителите на Абхидхарма. Въпреки това, той не 
успява да отличи теорията на Абхидхарма (вж. AK 2. 61-
62) от версиите на нейните тълкуватели – Сарвàстивàда 
(например Васумитра) и Саутрàнтика (вж. Akb 98–100). 
Чандракèрти просто приема, че теорията на условията 
илюстрира външно причиняване и това се потвърждава 
от изказването му: „Следователно, понеже нещата въз-

                                                                                                    
видност, и съвсем рядко като съществуване, в съгласие с емпи-
ризма на Нàгàрджуна (бел. ред.).  

163  Калупахана, както и Гарфилд, превежда pratyaya като 
condition, условие, в пряка връзка с hetu – cause, причина, дейст-
ваща причина, фигурираща като тип условие. Наистина, смисъ-
лът на четирите типа детерминация покрива по-широкия спектър 
на условията, а между тях е причината, схващана като активна 
детерминация (бел. ред.). 
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никват от други, които са външни, има възникване от 
друго“ (tasmàd ebhyah parabhutebhyo bhàvànàm utpattir 
asti parata-utpattir iti, p. 77).  

На първо място, тази интерпретация петни Нàгàр-
джуна като не-систематичен философ – след като е изб-
роил четирите теории, начело с тази за себе-причиня-
ването (svata-utpatii), Нàгàрджуна изведнъж започва да 
разяснява само втората от тях, т. е. външното причиня-
ване (parata-utpatti), като по този начин пренебрегва из-
цяло себе-причиняването.  

На второ място, макар във фрагмент I. 1 Нàгàрджуна 
категорично да отрича четирите каузални теории, такова 
отрицание не е направено по отношение на типовете ус-
ловия (pratyaya). Следователно, за разлика от Чандракè-
рти, Нàгàрджуна приема теорията на Абхидхарма за че-
тирите условия, без да я характеризира като себе-
причиняване или външна каузалност. След като съобща-
ва теорията на Абхидхарма, Нàгàрджуна преминава към 
анализ на възгледите на тълкувателите на Абхидхарма. 
Както следващият фрагмент (I. 3) недвусмислено показ-
ва, тези тълкуватели извеждат теориите за себе-причи-
няване (svata-utpatti) и външна каузалност (parata-
utpatti) от теорията на Абхидхарма за четирите типа ус-
ловия (pratyaya).  

 
3. na hi svabhàvo bhàvànàm pratyayàdicu vidyate | 
avidyamane svabhàve parabhàvo na vidyate || 
 
3. Себе-природата на съществуващите 
не е налична в условията.  
В отсъствието на себе-природа, 
друго-природа също не е налична.  
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Несъмнено това са най-важните твърдения на 
Нàгàрджуна в рамките на настоящата глава. Първото 
твърдение не е просто отричане, а по-скоро подчертано 
отхвърляне (na hi) на възгледа, че в условията (pratyaya) 
се съдържа субстанцията или себе-природата (svabhàva) 
на едно съществуващо Тъй като каузалната теория е 
преди всичко теория на будизма, а първата будистка 
школа, която поддържа теория за субстанция (svabhàva, 
dravya) в този ранен период е Сарвàстивàда, не може да 
има съмнение, че Нàгàрджуна отправя възраженията си 
срещу тълкуванието, което сарвастивадините дават на 
условията и вчастност на причините.  

Това възражение следва да бъде подложено на обс-
тоен анализ. На първо място, както бе споменато по-
рано, изразът на отрицанието е na vidyate („не налично“), 
а не na yujyate („не правилно“) или na upapadyate („не 
приемливо“). Следователно, възражението е преди всич-
ко емпирично. На второ място, няма пряко възражение 
срещу теорията за условията (pratyaya), а само срещу се-
бе-природата (svabhàva). Нито Буда, нито първите пред-
ставители на Абхидхарма са смятали, че идентичността 
като перманентна субстанция или себе-природа е необ-
ходимо условие за обяснението на условията или на вза-
имозависимостта (pratitya samutpàda).  

След като сетивно не се възприема абсолютна иден-
тичност, можем ли да кажем че се възприема абсолютно 
различие? Това би било така, само ако възприятието е 
фиксирано в двете крайности (anta) и в никой друг слу-
чай. В „Поучение към Кàтÿяна“ Буда твърди, че ще учи 
на „междинната позиция“ без да се доближава 
(upagamma) до никоя от крайностите на съществуване и 
не-съществуване. Той обяснява съществуването без да 
разчита на специфична форма на обяснение. Тази меж-
динна позиция позволява опитът или възприятието да 
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бъдат обяснени чрез възникване и изчезване в рамките за 
зависимостта. Несъмнено, тук Нàгàрджуна също отхвър-
ля крайния възглед за съществуване и не-съществуване, 
без в същото време да отрича учението за условията 
(pratyaya) или това за зависимостта (pratitya samutpàda).  

 
4. kriyà na pratyayavati nàpratyayavati kriyà | 
pratyayà nàkriyàvantah kriyàvantas ca santy uta || 
 
4. Активността е нито обусловена, 
нито не-обусловена.  
Условията нито произтичат,  
нито не произтичат от активност.  
 
Терминът kryià, използван във философски текст, 

може да изразява две значения. Първо, може да реферира 
вродената активност, сила или потенциал (sakti) на нещо 
да предизвика резултат (artha). В такъв случай, актив-
ността би била въплъщение на условието (kryià 
pratyayavati) или условието би било въплъщение на ак-
тивността (pratyayà kriyàvantah). При всички случаи се 
смята, че активността или условието произвеждат резул-
тат (artha). Това е още една субстанциалистка интерпре-
тация на каузалността. Ако това философско обяснение 
на опита е обвързано с тези взаимноизключващи се ва-
рианти, то неговата противоположност би била, че ак-
тивността не е въплъщение на условието (apratyayavati 
kriyà) или че условието не е въплъщение на активността 
(pratyayà akriyàvantah). Нàгàрджуна отрича и двете 
крайности.  

Отрицанието на посочените по-горе крайности не 
означава отрицание на второто значение, което може да 
се припише както на kriyà, така и на pratyaya. Става ду-
ма за прагматисткия възглед, който определя и двата 
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термина по отношение на резултата (artha). Нàгàрджуна 
е бил наясно с това обяснение на активността, защото в 
будисткия контекст kriyà обикновено се отъждествява с 
arthakriyà (-kàritra) или просто kàritra.  

 
5. utpadyate pratityemàn iti ‘me pratyayàh kila | 
yàvan notpadyata ime tàvan nàpratyayàh katham || 
 
5. Това са условия, защото 
в зависимост от тях възникват други.  
Ако други неща не възникват, те не са условия. 
 
Първият стих на тази строфа представлява определе-

ние на причина (pratyaya) в прагматисткия смисъл, спо-
менат преди малко. Следователно, този стих би трябвало 
да е приемлив както за ранните будисти, така и за 
Нàгàрджуна. Нàгàрджуна обаче иска да изключи всяка 
възможност за метафизически интерпретации на това 
определение за причина. Възможно ли е някой да допус-
не, че за да бъде това изказване вярно, зависимостта 
следва да е неизменна и вечна? На практика схващането 
на сарвастивадините за себе-природа, чрез което те оп-
ределят какво е „причина“, имплицира етернализъм. То-
ва схващане обаче не може да бъде потвърдено на емпи-
рично равнище. В този смисъл е удачно да се повдигне 
въпроса дали т. нар. „условие“ следва да бъде наричана 
не-условие докато не е възникнало неговото следствие. 
Това означава, че е неуместно да се каже, че условието е 
такова по силата на собствената си природа (svabhàva). 
Вместо това, тя става условие в зависимост от възниква-
нето на следствието.  

 
6. naivàsato naiva satah pratyayo ‘rthasya yujyate | 
asatah pratyayah kasya satas ca pratyayena kim || 



188 

 
6. Условие на дадено следствие, 
несъществуващо или съществуващо, не е смислено.  
Какво е условието на несъществуващо следствие? 
Какъв е смисълът от условие на съществуващо 
следствие? 
 
Тук причината (pratyaya) се изследва във връзка със 

следствието (artha). Макар че досегашната критика е на-
сочена срещу понятието за субстанциална причина, а не 
срещу прагматисткото определение, разбрано като връз-
ка със следствието, настоящата строфа е предвидена да 
изясни природата на следствието. Въпросът е: чрез какво 
следствие трябва да бъде определено условието? Същес-
твуващо или не-съществуващо? Следствие, което същес-
твува по силата на себе-природа, не се нуждае от подк-
репа за да възникне – следователно, условието е ненуж-
но. Следствие, което е несъществуващо в смисъл на аб-
солютно различно от условието, по никакъв начин не би 
било свързано с него.  

 
7. na san nàsan na sad asan dharmo nirvartate yadà| 
katham nirvartako hetur evam sati hi yujyate || 
 
7. Щом нещо съществуващо или не-съществуващо, 
или съществуващо и несъществуващо 
не е произведено, 
до колко ще е уместна произвеждаща причина? 
 
Това е изследване на първото от четирите условия, за 

които става дума в I. 2, а именно причината (hetu-
pratyaya). След като изследва природата на условието 
(pratyaya) и следствието (artha) или на зависимо произ-
лезлите феномени (pratityasamutpanna dharma), в 
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следващите три строфи Нàгàрджуна насочва вниманието 
си към четирите типа условия, формулирани от предста-
вителите на Абхидхарма.  

В определението си на първопричина последните се 
позовават на пет от шестте причини (hetu) (AK 2. 61). Те 
са: (1) „съдействаща причина“ (sahabhu-hetu) или факто-
ри, които работят заедно за появата на друг фактор; (2) 
„допълваща причина“ (sabhàga-hetu) или причина, която 
помага на други причини от своя тип; (3) „асоциирана 
причина“ (samprayuktaka-hetu); (4) „всеобхватна причи-
на“ (sarvatrage-hetu) и (5) „плодоносна причина“ (vipàka-
hetu). Представителите на Абхидхарма определят при-
чината (hetu-pratyaya) като произвеждаща (nirvartaka) 
или коренна причина (mulathena hetu upakaràkatthena 
paccayo, Vism 533). 

С надежда да изясни импликациите на това опреде-
ление, Нàгàрджуна повдига въпроса дали това условие 
дава началото на съществуващи (sat) феномени или на 
не-съществуващи (asat) феномени или пък на нещо, кое-
то е едновременно съществуващо и не-съществуващо 
(sad asat). 

Първите представители на Абхидхарма вероятно не 
са се занимавали с подобни спекулации по отношение на 
абсолютната идентичност или абсолютното различие 
между условието и неговото следствие. Ето защо насто-
ящата критика на Нàгàрджуна е приложима единствено 
спрямо по-късните тълкуватели на концепцията за пър-
вопричина, формулирана от Абхидхарма.  

 
8. anàlambana evàyam san dharma upadisyate | 
athànàlambane dharme kuta àlambanam punah || 
 
8. Нещо, което съществува, 
се познава като биващо без причина.  
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Когато нещо е без причина, 
за какво служи условието? 
 
Абхидхарма определя обективно съпътстващата 

причина като всички „феномени“ (sarvadharmàh) (AK 2. 
61). Тази причина е била предвидена да обясни появата 
на всички идеи в опита. Будизмът разпознава външните 
обекти като причини за възникването на идеите в опита 
(последните контрастират с идеите на въображението). 
Признава се, например, че „в зависимост от зрението и 
видимата форма възниква зрителното съзнание“ 
(cakkahuk ca paticca rupe ca uppajjati cakkhuvikkàjam, M, 
1. 111–112) и това са условията за възникване на идеите 
на сетивния опит.  

През периода Абхидхарма различните условия и 
идеи в опита биват категоризирани в рамките на ум 
(citta), ментални процеси (caitta, cetasika) и телесна фор-
ма (rupa). Категоризацията е извършена, но елементите 
� не са били субстанциално разграничени същности ка-
то ум и материя. Въпреки това тълкувателите на въпрос-
ните категории в крайна сметка признават ментални суб-
станции и материални субстанции, като първите имат 
способността да възприемат собствените си процеси 
(caitta), въпреки че тези процеси са причинени от мате-
риално конституирани обекти. Менталните субстанции 
се превръщат в субекта, менталните процеси – в съдър-
жанието на възприятието, а телесната форма – в обек-
тивната причина. Подобна спекулация не само довежда 
до вярата в cogito, мислещо за собственото си субектно 
съдържание (caitta) и носещо със себе си всички метафи-
зически импликации, но и повдига въпроса за необходи-
мостта на външен обект (àlambana) като подкрепа за ум-
ствените процеси. Нàгàрджуна се занимава с проблемите 
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на cogito в глава трета, а в настоящата строфа подчертава 
нуждата от външна обективна подкрепа.  

Чандракèрти отчита, че въпроса по отношение на 
обективната подкрепа се повдига от Нàгàрджуна като 
ответ на възгледите, поддържащи cogito (athaivam 
anàlambane dharme svàtmanà prasiddhe kim asyàlambana-
yogena parikalpitena (П) 84; (В) 29). Това наподобява 
възражението срещу „материален обект“, направено от 
западния философ Джордж Бъркли. Ако обектът се явява 
пред възприемащия ум в собствената му форма (т. е., 
формата на ума като впечатление) (svàtmanà prasiddhe), 
не е необходима обективна подкрепа (àlambana). Ако 
пък не се явява като възприемащия ум в собствената му 
форма, той никога не ще бъде възприет, защото възпри-
емащият ум и материалният обект притежават съвърше-
но различни природи (paràtman). Без съмнение, това не е 
отрицание на понятието за обективна подкрепа (àlamba-
na-pratyaya) per se, а на концептуализацията на даден 
обект като обект, конституиран от телесна субстанция, 
разграничена от ментална субстанция.  

 
9. anutpanneñu dharmeñu nirodho nopapadyate | 
nànantaram ato yuktam niruddhe pratyayas ca kah || 
 
9. Когато нещата не са възникнали, 
изчезването не е смислено.  
Когато [нещо е] изчезнало, 
кое [му служи като] причина? 
Следователно, 
непосредствената причина не е смислена.  
 
Представителите на Абхидхарма първоначално фор-

мулират непосредствено следващата причина (samanan-
tara-pratyaya), за да обяснят определени типове отноше-
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ния, за които Буда загатва в изказвания като това: „По 
този начин, монаси, това е непосредственото (anantara) 
избледняване на петната“ (S 3. 58). Представителите на 
Абхидхарма определят това отношение като отношение 
между умствени процеси (cittacaittà acaramà uppannàh 
samanantaràh, AK 2. 62). С приемането на теорията за 
миговете (kñaja), тълкувателите на Абхидхарма се 
сблъскват с няколко проблема: налично ли е това отно-
шение между събития с подобна природа (svajàti)? Как 
може да се обясни появата на не-подобни събития? (Akb 
65–66). Тези проблеми не се различават от онези, които 
са обвързани с концепцията за редици (подобно на проб-
лема, с който са се сблъсквали емпирици като Дейвид 
Хюм). Въпросът как е възможно едно съставено от ми-
гове събитие да даде началото на друго или как една ре-
дица може да даде път на различни редици, е бил обсъж-
дан във връзка с проблема за познанието и особено поз-
нанието за бъдещето. Някои от интерпретаторите на Аб-
хидхарма приписват на Буда невъобразим обсег на раз-
биране (acintyo hi buddhànàm buddhiviñaya iti, Akb 66). 
Този възглед вероятно е бил поддържан от сарвастива-
дините, които признават възможността за познание на 
всеобщото съществуване (sarvam asti) в миналото, нас-
тоящето и бъдещето. Представителите на Саутрàнтика, 
които отказват да се съгласят с подобна позиция, твър-
дят, че Буда следва „знаци“ (naimittako) и че дори в от-
съствието на пряко възприятие на бъдещи събития (na 
sàkñàtkàri) той е бил способен да ги предвиди на базата 
на „намерението“ (icchàmatrena, ibid.).  

След като осъзнава трудностите, заложени в подобни 
спекулации, Нàгàрджуна поставя въпроса за концепция-
та за „възникване“ в контекста на тези спекулации. Спо-
ред него, нито съставените от мигове събития, нито суб-
станциите, постулирани, за да обяснят трайността на ре-
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диците от такива събития, не могат да бъдат характери-
зирани като „възникнали“ (utpanna). Ако те са не-
възникнали (anutpanna), тяхното изчезване също е не-
мислимо. Ако те изчезват мигновено, те не биха могли 
да бъдат условия (pratyaya).  

 
10. bhàvànàm nihsvabhàvànàm na sattà vidyate yatah | 
satidam asmin bhavatity etan naivopapadyate || 
 
10. Ако лишени от себе-природа съществуващи няма, 
„Когато онова съществува, това възниква“ 
не е смислено.  
 
В ранните беседи понятието за „доминантност“ се 

разбира по твърде широк и общ начин. Например, чове-
кът (atta), светът (loka) и праведността (dhamma) са смя-
тани за домниращи условия (àdhipa-teyya) в смисъл на 
пречистващи нравствения живот на човека (A 1. 147–
150). Представителите на Абхидхарма определят доми-
ниращата причина като активно условие (kàraja-hetu). 
Доминиращото � следствие я отличава от останалите 
пет условия (вж. бележките към фрагмент I. 7). Разбира 
се, има различни типове доминиране. Например, семето 
може да бъде доминираща причина за филиза точно тол-
кова, колкото и водата. Представителите на Абхидхарма 
запазват понятието за доминираща причина (или активно 
условие), за да обяснят втория тип връзка, т. е. връзката 
между водата и филиза. Те дефинират тази връзка като 
нещо „друго от самото себе си“ (svato ‘nye, AK 2. 50). 
Това разграничение между „себе си“ и „друго“ обаче би-
ва „субстанциализирано“ до такава крайност, че по-
късните тълкуватели на Абхидхарма извеждат от него 
понятията за себе-природа (svabhàva) и друго-природа 
(parabhàva). Става почти невъзможно да се говори за 
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„това“ и „онова“ без да се навлезе в дискусия за себе-
природата и друго-природата. Така, когато метафизици-
те подлагат на обсъждане основния каузален принцип, 
формулиран от Буда (а именно: „Когато онова същест-
вува, това възниква“ (asmin satidam bhavati), те интерп-
ретират sat (което се среща в локативната безотносител-
на конструкция asmin sati) като субстанциално същест-
вуване на двете същности, означавани като asmin (онова) 
и idam (това).  

Макар че претендира да защитава позиция „без възг-
леди“, тук Чандракèрти отново представя зависимия 
произход като позиция, от която се критикуват себе-
природата или себе-съществуването (svabhàva). Той каз-
ва: „Понеже съществуващите са зависимо възникнали, и 
следователно са без себе-природа, как е възможно изказ-
ване: „Когато това (съществува)“ да изразява активно 
условие?“ (Bhàvànàm pratityasamutpannatvàt svabhàvà-
bhave kutas tad yad asminn iti kàrajatvena vyapadisyate, 
(П) 87; (В) 30). Следователно, критиката на Нàгàрджуна 
не засяга основната формулировка на Буда за каузал-
ността, защото последният не е имал намерение да субс-
танциализира „това“ или „онова“.  

 
11. na ca vyasta-samasteñu pratyayeñv asti tat phalam | 
pratyayebhyah katham tac ca bhaven na pratyayeñu yat|| 
 
11. Следствието не съществува нито в условията, 
които са разделени, нито в съчетаните.  
Как е възможно нещо, което го няма в условията, 
да възникне от условията? 
 
Въпросът, повдигнат във втория стих: „Как е въз-

можно това, което не се намира в условията, да възникне 
от условията?“ се основава на допускането или предпос-
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тавката от първия стих. В първия стих се отрича онова, 
което се намира във взетите заедно или поотделно при-
чини. Това не означава отрицание на изказването, че 
следствието възниква зависимо от причина или група 
причини. Казано по друг начин, това е възражение сре-
щу есенциалисткия метод на търсене на следствието 
преди то да е възникнало. Един истински емпиристки 
подход не би се обвързал с подобно начинания.  

 
12. athàsad api tat tebhyah pratyayebhyah pravartate | 
apratyayebhyo ‘pi kasmàn nàbhipravartate phalam || 
 
12. Ако несъществуващо [в условията] следствие 
произлиза от условия, 
защо то да не произлиза от не-условия? 
 
До момента, повечето от аргументите бяха насочени 

срещу себе-причиняването и субстанциалното същест-
вуване на следствието в условието, което му дава нача-
ло. Настоящата строфа е пряко възражение срещу възг-
леда, че следствието е различно от условието, т. е. срещу 
основната предпоставка зад теорията на външното при-
чиняване. Както загатва Нàгàрджуна, в такъв контекст 
терминът „условие“ губи смисъла си, защото ако усло-
вието и следствието са строго разграничени, може да се 
твърди, че всичко може да произлезе от всичко. Това 
становище е противоположно на субстанциалисткото 
схващане, според което „нищо произлиза от нищо“. 

 
13. phalam ca pratyayamayam pratyayàs 
càsvayammayàh | 
phalam asvamayebhhyo yat tat pratyayamayam katham || 
 
13. Следствието е породено от причини, 
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но самите причини не са себе-породени. 
Как е възможно следствие, породено от причини, 
да възникне от нещо не себе-породено? 
 
Първият стих на тази строфа съдържа две твърдения. 

Първото е, че „следствието е изградено от условия“ 
(phalam pratyayamayam). Това твърдение вече е отхвър-
лено във фрагмент I. 4 (kriyà na pratyayavati), където 
терминът kriyà е тъждествен по значение на термина 
phalam в настоящия контекст. Терминът pratyayavati но-
си същото значение като pratyayamayam. Настоящото 
изказване поддържа тъждеството на условие и следст-
вие. Въпреки това, следващото изказване имплицира 
различие между условията, които дават началото на 
следствие, и условията, които произвеждат самите усло-
вия. Това различие е възможно, доколкото първите не са 
„себе-изградени“ (asvayammayàh). Следователно става 
дума за теория, която прави опит да примири тъждество-
то и различието в рамките на каузалния процес. 
Нàгàрджуна разглежда тази теория като вътрешно про-
тиворечива и настоящото му възражение се съгласува с 
отрицанието на едновременното причиняване чрез „себе 
си“ и „друго“ (dvàbhyàm), направено във фрагмент I. 1.  

 
14. tasmàn na pratyayamayam nàpratyayamayam 
phalam | 
samvidyate phalàbhàvàt pratyayàpratyayàh kutah || 
 
14. Следствие, породено от причини 
или от не-причини, 
е следователно не-налично.  
Ако обаче отсъства следствие, 
къде би могло да има условия или не-условия? 
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Така, тъждеството на условие и следствие 
(pratyayamayam phalam), изразено от каузалната теория 
за идентичността, както и различието между условие и 
следствие (apratyayamayam phalam), представено от кау-
залната теория за не-идентичността, се оказват не-
налични (na samvidyate). Второто изказване от настоя-
щата строфа несъмнено представлява заключението на 
Нàгàрджуна към тази изключително важна глава. Една 
повърхностна интерпретация на това изказване би дове-
ла до схващане, популярно сред повечето тълкуватели на 
Нàгàрджуна, а именно, че последният отхвърля всяка 
форма на каузалност, включително и възникването на 
следствие в зависимост от условието или причината 
или от група условия или причини (pratitya samutpàda). 
По този начин Нàгàрджуна се възприема като трансцен-
денталист, признаващ отвъден спрямо езика „абсолют“. 
(Следвайки преобладаващата трактовка, авторът на нас-
тоящия текст също е заемал тази позиция, вж. Buddhist 
Philosophy, р. 129–141). Един по-внимателен контекстуа-
лен анализ би разкрил, че следствието (phala), за което 
Нàгàрджуна говори в настоящата строфа и в цялата гла-
ва, е или идентично с условието, или различно от него. 
Както става напълно ясно от настоящото изказване, 
Нàгàрджуна отхвърля категорично само следствието, 
разбрано по този начин. Ако такова следствие не се въз-
приема, какъв е смисъла да се говори за условие (pra-
tyaya), която е тъждествено на следствието, или за не-
условие (а-pratyaya), което се различава от следствието? 
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Глава Втора 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО 

(gatàgata-parikñà) 
 
1. gatam na gamyate tavàd agatam naiva gamyate | 
gatàgatavinirmuktam gamyamànam nagamyate || 
 
1. Което е било вече придвижено в първия случай, 
не бива движено.  
Което не е било придвижено, също не бива движено.  
Освен придвиженото и не-придвиженото, 
няма друго сега движещо се.  
 
Позитивното твърдение: „Което се е придвижило, 

бива движено“ (gatam gamyate) несъмнено носи импли-
кацията за перманентна субстанциална същност. Движе-
нието в миналото е свързано с тази същност и тя се дви-
жи и сега. Следователно възражението на Нàгàрджуна е 
по отношение на една такава същност. Въпреки това, 
въпросното възражение може да бъде разтълкувано и на 
обратно, т. е. че една същност, необвързана с движение в 
миналото, се движи сега. Тогава същността, която се 
движи в настоящето, е напълно различна от първата.  

S 
(Човек се движи.) 
NP      VP 
1. Движещ се човек   се движи.  
2. Недвижещ се човек   се движи.  
3. Движещ се и недвижещ се човек се движи.  
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Ако бъдат приети двете позитивни твърдения: (1) 
Което се е придвижило, бива движено и 2. Което не се е 
придвижило, бива движено, то имаме движещо се сега, 
на което се приписва и не се приписва предишно движе-
ние. Това положение в някакъв смисъл е вътрешно про-
тиворечиво – все едно да се каже, че „причината е 
едновременно причинена и непричинена“ или че „дви-
жещо се е едновременно движено и не-движено“. Ако бе 
приел, че „сега движещото се“ (gamyamàna) се характе-
ризира едновременно като „движено и не-движено“, 
Нàгàрджуна би се проявил като трансценденталист. От 
всичко това следва, че субстанциалистката гледна точка 
допринася за три възгледа, като никой от тях не е при-
емлив.  

 
2. ceñtà yatra gatis tatra gamyamàne ca sà yatah | 
na gate nàgate ceñtà gamyamàne gatis tatah || 
 
2. Където има движение, има ход.  
Тъй като движението е в сега движеното, 
а не в задвиженото или не-задвиженото, 
ходът е наличен само в сега движещото се.  
 
Ако едно Картезианско становище следва да породи 

метафизически възгледи, подобни на тези, изложени от 
сарвастивадините, един от начините за преодоляване на 
такава метафизика се състои във възприемането на 
„Хюмовия“ възглед, който набляга на „непосредственото 
настояще“ без никакви препратки към миналото или бъ-
дещето. Въпреки това, едно такова не-релативно или не-
зависимо неподвижно настояще би могло на свой ред да 
доведе до субстанциалистки редукционизъм. Единстве-
ният начин за измъкване от подобни „есенциалистки“ 
становища, характерни както за рационалистите, така и 
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за някои емпирици, е приемането на едно по-скоро „фе-
номенологическо“ обяснение, в което не става дума за 
настояще, а за „присъстване“ (presencing). В този случай 
настоящото движение (gamyamàna) би могло да означава 
просто „ход“ (gati, ceñta), който не се намира нито в ми-
налото, нито в бъдещето. В миналата строфа Нàгàрджу-
на отрича субстанциалистките импликации от схваща-
нията на сарвастивадините, а тук разсъждава върху зна-
чението на алтернативния възглед, поддържан от предс-
тавителите на Саутрàнтика, които се сблъскват с проб-
лемите на дискретните частици и тяхната несъвмести-
мост с дадената в опита континуалност. Възгледът на 
Саутрaнтика е отречен в следващата строфа.  

 
3. gamyamànasya gamanam katham nàmopapatsyate | 
gamyamànam hy agamanam yadà naivopapadyate || 
  
3. Доколко е смислено движението на сега движе-
щото се? 
Защото не-движение в сега движещото се 
очевидно не е смислено.  
 
Както бе посочено по-рано, изказването „човек се 

движи“ може да носи две „дълбоки структури“ с мета-
физичен характер. Същото може да се каже за твърдени-
ето „сега движещото се се движи“ (gamyamànasya 
gamanam).  

S 
Сега движещото се се движи (= Човек се движи).  
ND     VP 
(1) Не-движещо се (недвижещ се )се движи (включва 

и недвижение).  
(2)      се движи (включва 

двете – agamana). 
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След като проследява двете импликации на въпрос-
ното твърдение, Нàгàрджуна се заема с въпроса от пър-
вия стих на настоящата строфа и заявява, че движение в 
настоящето, схванато по този начин, несъмнено е не-
движение (gamyamanam hy agamanam).  

Тибетските версии (текстът и коментарите към него) 
изглежда съхраняват този оригинален прочит [вж. 
MKV(P) 94, бел. 2]. Същото важи за всички китайски 
преводи (вж. Inada, 44–45), включително и този на Кумà-
раджèва. Оттук следва, че прочитът в санскритската вер-
сия, гласящ gamyamàne dvi-gamanam, може да се окаже 
ръкописна грешка. Тази възможност се подсилва от фак-
та, че следващият фрагмент (II. 4) критикува първото 
твърдение, докато II. 5 подлага на критика второто 
твърдение.  

 
4. gamyamànasya gamanam yasya tasya prasajyate | 
rter gater gamyamànam gamyamànam hi gamyate || 
 
4. За онзи, който утвърждава 
движението на движещото се, 
следва да има сега движещо се без движение.  
Но сега движещото се несъмнено означава движено 
[т. е., движещото се сега несъмнено се движи].  
 
При изказването: „Движението на сега движещото 

се“ човек е принуден да приеме, че сега движещото се е 
независимо от движението и че последното се добавя 
(àdheyabhutam) към първото. В такъв случай следва, че 
сега движещото се е без движение. Нàгàрджуна обаче 
възпира подобни импликации като допуска, че „сега 
движещото се несъмнено протича“ (gamyamànam hi 
gamyate). 
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5. gamyamànasya gamane prasaktam gamana-dvayam | 
yena tad gamyamànam ca yac càtra gamanam punah || 
 
5. Движението на сега движещото се 
имплицира двояко движение: 
това, чрез което се движи сега движещото се 
и самото движение.  
 
Тази строфа се занимава с втората метафизическа 

импликация, спомената в анализа на фрагмент II. 3. Ста-
ва дума за „движението на движещото се в настоящето“, 
което води до две форми на движение (dvi-gamanam). 
Първата форма е движението чрез обозначаването 
(vyapadesa), а втората е движението в самото него 
(adhikarajabhuta). Изглежда, че в това се състои разли-
ката между феноменалното обозначение и „нещото-в-
себе-си“. Други импликации на същото разбиране са 
представени в следващата строфа.  

 
6. dvau gantàrau prasajyete prasakte gamana-dvaye | 
gantàram hi tiraskrtya gamanam nopapadyate || 
 
6. Ако са позволени две движения, 
ще излезе, че има две движещи се. 
Защото отделено от движещото се, 
движението не е смислено.  
 
Както гласи настоящата строфа, допускането на две 

движения би имплицирало две движещи се (dvau 
gantàrau). Следователно тук срещаме базовото схващане 
на Нàгàрджуна за езика, а именно, че човек не може да 
говори, например, за движение във вакуум, а само във 
връзка с нещо, което се движи (gantr). В рамките на бу-
дизма това е не-субстанциалисткият подход, който от-
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казва да признае дихотомия между субстанция 
(svabhàva) и свойство (lakñaja) – дихотомия, станала не-
отделима част от търсещата върховна реалност есенциа-
листка традиция на индийската философия.  

 
7. gantàram cet tiraskrtya gamanam nopapadyate | 
gamane ‘sati gantà ‘tha kuta eva bhaviñyati || 
 
7. Ако се мисли, че  
движение отделно от движещото се е неприемливо, 
то, когато движение няма, 
как може да има движещо се? 
 
Това представлява просто опровержение на есенциа-

листкия възглед за субстанция и свойство. Ако няма 
движение без движещо се, то в отсъствието движение не 
би могло да има движещо се. Ударението тук пада върху 
термина tiraskrtya (разделен). Ако няма подобно разде-
ление и движението е зависимо (pratitya) от движещото 
се и обратно, Нàгàрджуна не вижда в това проблем.  

 
8. gantà na gacchati tàvad agantà naiva gacchati | 
anyo gantur agantus ca kas trtiyo hi gacchati || 
 
8. Доколкото движещото не се движи, 
едно не-движещо се също не се движи.  
Отделно от движещото се и недвижещото се, 
кое се движи? 
 
Тук анализът на Нàгàрджуна се насочва от настоя-

щото движение към настоящото движещо се. Възможни-
те погрешни импликации, които той съзира в изказване-
то „сега движещото се се движи“, не са по-различни от 
тези, които могат да бъдат свързани с твърдението, че 
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„настоящо движещото се движи“ (gantà gacchati). Въп-
реки това, настоящият контекст на проблема се различа-
ва до известна степен от този във фрагмент II. 1. Там 
става дума за миналото, т. е. за придвиженото или за он-
зи, който се е придвижил (gata), докато настоящата 
строфа се обръща към настоящо движещото се (gantà). 
Това показва, че погрешните интерпретации могат да 
възникнат не само по отношение на миналото и бъдеще-
то, но и във връзка с настоящето.  

 
9. gantà tàvad gacchatiti katham evopapatsyate | 
gamanena vinà gantà yadà naivopapadyate || 
 
9. Наистина, доколко би бил смислен възгледът, 
че едно движещо се се движи? 
Понеже движещо се без движение 
очевидно не е смислено.  
 
Това отново представлява позитивно твърдение от 

страна на Нàгàрджуна. Този път той говори за движение 
в движещото се, без да приема, че това са две същности 
– движещо се и движение. Според него, движещото се и 
движението са зависими и условни – човек не може да 
говори за едното, без да имплицира другото. Твърдение-
то „движещо се без движение със сигурност не е смис-
лено“ е основното възражение срещу субстанциалистко-
то допускане, че може да има реална същност, на която 
могат да се припишат определени свойства и все пак те 
да са напълно различни от същността.  

 
10. pakño gantà gacchatiti yasya tasya prasajyate | 
gamanena vinà gantà gantur gamanam icchatah ||  
 
10. За онзи, който одобрява възгледа: 
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„Едно движещо се се движи“ 
и който търси движението на движещото се, 
следва, че има движещо се без движение.  
 
Движещо се без движение е същност без свойство. 

Според есенциалистката традиция една същност е същ-
ност „в себе си“ и не притежава никакви свойства; 
свойствата могат само да � се приписват. Следователно 
една „същност-в-себе-си“ е неопределима и неописуема. 
Нàгàрджуна не се ангажира с подобни спекулации. Ни-
коя предикация не притежава смисъл без това, което се 
предицира. Предицирането и предицираното са взаимно 
зависими (pratitya) и не са независими (а-pratitya).  

 
11. gamane dve prasajyete gantà yady uta gacchati | 
Ganteti cocyate yena gantà san yac ca gacchati || 
 
11. Ако едно движещо се се придвижи, 
следва, че има две движения: 
едно, поради което нещо се изказва като движещо се 
и второ, поради което се казва, че то се движи.  
 
Това е положение, обратно на положението във 

фрагмент II. 5. Изказването „Движещото се се движи“ 
имплицира две движения: движещото се по обозначение 
(vyapadesa) и реално съществуващото (sad) движещо се 
или „движещото-се-в-себе-си“. Тепърва трябва да се из-
следва дали Нàгàрджуна твърди, че всички обозначения 
са толкова необуздани в своите импликации или пък че 
само някои от тях са такива. Подобно изследване е необ-
ходимо и що се отнася до концепциите за причинната 
зависимост.  

 
12. gate nàrabhyate gantum gantam nàrabhyate ‘gate | 
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nàrabhyate gamyamàne gantum àrabhyate kuha || 
 
12. Движението не е започнало в движеното, 
не е започнало и в не-движеното.  
То не е започнато в сега движещото се.  
От къде тогава започва движението? 
 
Нàгàрджуна преминава към въпроса за произхода на 

движението – въпрос, оставил цяла поредица от спеку-
лации от най-ранния период на философското мислене. 
Спекулациите по отношение на времето, довели до конс-
трукцията на теория за съществуването чрез дискретните 
мигновени събития в миналото, настоящето и бъдещето, 
съчетана с проблема за обяснението на всяко движение 
(създаден от тълкувателите на Абхидхарма), дават на 
Нàгàрджуна възможност да използва техника, сравнима 
с парадоксите на Зенон, с цел да покаже безсмислието на 
подобна метафизика.  

 
13. na purvam gamanàrambhàd gamyamànam na và 
gatam | 
yatràrabhyeta gamanam agate gamanam kutah || 
 
13. Преди започването на движение, 
няма го нито сега движещото се, 
нито движеното, 
от което движението е започнато.  
Как може да има движение в не-движеното? 
 
Изразът Agate gamanam kutah („Как може да има 

движение в не-движеното?“) изглежда като възражение 
срещу идеята за „не-придвижено движещо се“ на фено-
менологично или микрокосмическо равнище. Тълкува-
телите на Абхидхарма вероятно са били наясно с уклон-
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чивостта на Буда да обсъжда абсолютното начало на 
вселената. Въпреки това, начинът, по който те анализи-
рат Абхидхарма и особено разбирането им за промяната 
като мигновено унищожение (kñaja-bhanga) в някои 
случаи ги оставя с четири отделни момента (т. е. произ-
ход, покой, гниене и унищожение, признавани от Сарвà-
стивàда), друг път с три (т. е. произход, покой и унищо-
жение в случая с представителите на Тхеравада) и поня-
кога с два (т. е. произход и унищожение, какъвто е слу-
чаят с школата Саутрàнтика). Във всички тези случаи, 
всеки предхождащ момент отговаря за настъпването на 
следващия, който се различава от първия.  

 
14. gatam kim gamyamànam kim agatam kim vikaplyate| 
adrsyamàna àrambhe gamanasyaiva sarvathà || 
 
Докато начало на движение не се възприема, 
кое е онова, което се различава като 
движено, сега движещо се или не-движено? 
 
Ако постановката, спомената по-горе, не бъде взета 

под внимание, лесно може да се допусне, че тази строфа 
представлява възражение на всяка форма на различаване 
на събитията по отношение на миналото, настоящето 
или бъдещето. Напротив, тук се подчертава, че започва-
нето на действието, дефинирано в рамките на предните 
строфи, не се възприема (sarvathà). Така се повдига въп-
роса за обосновката на различаванията или мислите по 
отношение на миналото, настоящето и бъдещето – раз-
личавания, базирани на споменатата концепция за за-
почването на движението (gamanasya àrambha). 
Нàгàрджуна не твърди, че има само един начин, по който 
това започване може да бъде обяснено – той само отх-
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върля метафизичното обяснение на движението и него-
вото започване.  

 
15. gantà tiñthati tàvad agantà naiva tiñthati | 
anyo gantur agantus ca kas trtiyo ‘tha tiñthati || 
 
15. Доколкото едно движещо се не е неподвижно, 
едно не-движещо се също не е неподвижно.  
Освен движещо се и не-движещо се, 
кое е неподвижно? 
 
Твърдението, че едно движещо се е неподвижно 

(gantà tiñthati) е противоречиво. Да се твърди, че едно 
не-движещо се е неподвижно (agantà tiñthati) е тавтоло-
гия. В търсенето на някой или нещо (pudgala, svabhàva), 
на който/което да бъдат приписани характеристиките на 
движение и покой, човек започва да си представя „заек с 
клюн“ (sasa-viñàja) или „гарван със зъби“ (kàka-danta). 
Такова е начинанието на есенциалистите. Това със си-
гурност не означава отрицание спрямо емпиричната 
концепция за релация или зависимост на движението 
спрямо покоя и обратното, както в случая с късо и дълго. 
По-скоро става дума за възражение срещу възгледа за 
независими същности, на които могат да бъдат приписа-
ни характеристиките на движение и покой. 

 
16. gantà tàvat tiñthatiti katham evopapatsyate | 
gamanena vinà gantà yadà naivopapadyate || 
 
16. Доколко би било смислено да се каже: 
„Движещото се в момента е неподвижно“? 
Понеже движещо се без движение не е смислено.  
 



209 

 

Аргументът от миналата строфа до голяма степен се 
изяснява от настоящия. От емпирична гледна точка 
„движещо се“ без движение е немислимо, точно както 
чиста същност (svabhàva) без функции или характерис-
тики е безсмислена. По този начин изказването „Движе-
щото се в момента е неподвижно“ може да бъде напра-
вено чрез допускането, че същността, която преди е при-
тежавала характеристиката „движение“ (gamana), сега я 
е изоставила с цел придобиването на различна характе-
ристика, а именно – покоя. Теорията на сарвастивадини-
те за pràpti и apràpti е била формулирана, за да обясни 
„притежанието“ и „не-притежанието“ след приемането 
на понятието за субстанция или „чисто битие“ 
(svabhàva) (вж. Poussin, AK ii. 36).  

 
17. na tiñthati gamyamànan na gatàn nàgatàd api | 
gamanam sampravrttis ca na nivrttis ca gateh samà || 
 
17. Човек не става неподвижен, 
защото се движи, движил се е или не се е движил.  
Движението, тръгването и спирането 
са относими спрямо хода.  
 
Открито защитаваната от метафизиците разлика 

между субстанция и свойство не може да обясни „покоя“ 
в рамките на движението, независимо дали това движе-
ние се отнася към миналото, настоящето или бъдещето. 
В техния анализ се твърди, че покоят е различен от дви-
жението и следователно е независим. Това важи и за 
концепциите за започване и прекъсване.  

 
18. yad eva gamanam gantà sa eveti na yujyate | 
anya eva punar gantà gater iti na yujyate || 
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18. Възгледът, че  
движението е идентично с движещото се, 
не е смислен.  
Възгледът, че 
движещото се е различно от движението, 
също не е смислен.  
 
След като прокарват разлика между субстанция и 

свойство, субстанциалистите се опитват да решат появи-
лите се в следствие на това философски проблеми по два 
начина. Първият е приложен от сарвастивадините и се 
състои в признаването на идентичност (sa eva), базирана 
върху вечна субстанция (svabhàva), като по този начин 
свойството (lakñaja) се превръща в не-перманентна 
същност или същност на приливи и отливи. Вторият се 
представлява от школата Саутрàнтика, която утвърждава 
различието (anya eva) и по този начин отхвърля субстан-
цията, приемайки , че бързоподвижните и мигновени 
проблясъци на свойствата не притежават реални връзки 
по между си. За Нàгàрджуна и двата възгледа са неудач-
ни. Причините за тяхното отхвърляне е са обяснени в 
следващите две строфи.  

 
19. yad eva gamanam gantà sa eva hi bhaved yadi | 
ekibhàvah prasajyeta kartuh karmaja eva ca || 
 
19. Ако движението е идентично с движещото се, 
би следвало, че има тъждество на агент и действие.  
 
Тук идентичността (ekibhàva) на деятеля и действие-

то е представена като импликация на схващането, че 
движещото се и движението са едно и също. В рамките 
на не-абсолютисткия начин на мислене, характерен за 
Нàгàрджуна, това тъждество би премахнало смисъла на 
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деятеля поради отделянето му от действието и обратно. 
Нàгàрджуна не би имал възражения да говори за агент и 
действие в аналитичен план, без да достига до крайните 
позиции, в които се припознават различаващи се същ-
ности. Според него един анализ (vigraha) е смислен и 
полезен, докато бъдат спазвани границите на същия този 
анализ.  

 
20. anya eva punar gantà gater yadi vikalpyate | 
gamanam syàd rter gantur gantà syàd gamanàd rte || 
 
20. Ако се направи разликата, според която 
движещото се е различно от движението, 
би имало движение без движещо се 
и движещо се без движение.  
 
Тази строфа уточнява границите, до които 

Нàгàрджуна би използвал своя аналитичен метод. Ана-
лизът не бива да бъде продължен до степен, която оставя 
„движението“ без „движещо се“ или „движещо се“ без 
„движение“. Емпиричното обяснение не позволява по-
добни съвършено различни една от друга „чисти същ-
ности“.  

 
21. ekibhàvena và siddhir nànàbhàvena và yayoh | 
na vidyate tayoh siddhih kathan nu khalu vudyate || 
 
21. Ако не е установено наличие 
чрез идентичност или различие, 
как изобщо може то да се установи? 
 
Тук Нàгàрджуна отново изследва понятията за субс-

танция и атрибут. За него те не са установени нито чрез 
идентичност, нито чрез различие. В такъв случай въпро-
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сът е: „Как въобще е очевидно установяването им?“ От-
хвърлянето на разликата между субстанция и свойство, 
така, както тази разлика е възприета от представителите 
на Сарвàстивàда и Саутрàнтика, не означава отхвърляне 
на всички концептуализации и разграничения (vikalpa). 
Под въпрос е именно тази специфична форма на концеп-
туализация, а не всяка една концептуализация.  

 
22. gatyà yàyocyate gantà gatim tàm sa na gacchati | 
yasmàn na gati-purvo ‘sti kascit kimcidd hi gacchati || 
 
22. Както и да се говори за движение на движещо се,  
То не се движи чрез това движение.  
Тъй като движещо се не съществува преди движе-
нието, 
кой или какво се движи? 
 
Възможно е човек да говори за движещото се като за 

зависимо от движението. Но когато това движещо се 
различи от движението, то става чиста същност или лич-
ност (svabhàva, pudgala), на която движението бива при-
писвано – същност или личност, предхождаща движени-
ето. Такава същност или личност не е налична в опита и 
това е изразено в изказването: „То не се движи чрез това 
движение“.  

 
23. gatyà yàyocyate gantà tato ‘nyam sa na gacchati | 
gati dve nopapadyete yasmàt eke pragacchati || 
 
23. Както и да се говори 
за „движение“ на движещо се,  
то не извършва движение, което е различно от него.  
Двояко движение не е смислено, 
защото се движи едно нещо.  



213 

 

 
Разграничението между „движещо се“ и „движение“ 

не означава, че „движещото се“ извършва движение, ко-
ето е различно от самото „движещо се“. Ако тази разли-
ка се признае, то, както беше посочено по-рано, би има-
ло две движения – движението, в резултат на което нещо 
бива наречено „движещо се“ и движението самò по себе 
си. Такова двояко движение не е откриваемо, нито пък 
съществуват две движещи се, които да отговарят на това 
двояко движение. Фактът показва, че се движи само 
една личност.  

 
24. sadbhuto gamanam gantà triprakàram na gacchati 
nàsadbhuto ‘pi gamanam triprakàram sa gacchati | 
25. gamanam sadasadbhutam triprakàram na gacchati 
tasmàd gatis ca gantà ca gantavyam ca na vidyate || 
 
24. Едно съществуващо не се движи 
в някоя от трите посоки.  
Едно несъществуващо не се движи 
в някоя от трите посоки.  
25. Човек, съществуващ или не-съществуващ, 
не се движи в някоя от трите посоки.  
Следователно нито движение, нито движещо се, 
нито пространство на движение са налични.  
 
В тези две строфи е представено ясно заключение. 

Нито един тип движещо се или движение не са отхвър-
лени като невъзможни. Отхвърлени са същински, субс-
танциално или независимо съществуващите (sad) дви-
жещо се или движение. Това е критика срещу етерна-
лизма (sàsvata-vàda). Обратният възглед, а именно не-
същинско, не-субстанциално и не-независимо съществу-
ване (asad), изразява тип не-перманентност, поддържана 



214 

в рамките на анихилационизма (uccheda-vàda). В тради-
цията на будизма този анихилационизъм е съизмерим с 
мигновеното унищожение (kñaja-bhanga), а не с не-
перманентността (anitya), защитавана от Буда на базата 
на „зависимия произход“ (pratitya samutpàda). 

Съчетанието на двата метафизични възгледа за съ-
ществуване и не-съществуване не води до сполучлив 
синтез. Промяната и не-перманентността, разбрани по 
такъв начин, не допринасят за обосновано и емпирично 
обяснение на движението, движещото се и пространст-
вото на движение.  
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Глава Трета 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗРЕНИЕТО 

(cakñur-indriya-parikñà) 
 
1. darsanam sravajam ghràjam rasanam sparsanam 
manah | 
indriyàji ñad eteñàm drañtavyàdini gocarah || 
 
1. Зрение, слух, обоняние, вкус, осезание и ум 
са шестте сетива (способности).  
Техните сфери са съставени от обекта на виждане 
и т. н.  
 
Въпреки че представителите на Абхидхарма тради-

ционно класифицират „агрегатите“ (skandha), „сферите“ 
(àyatana) и „елементите (dhàtu) в този ред, Нàгàрджуна 
поставя ударението върху епистемологията, т. е. върху 
сетивата (които са подразделение на сферите). Това се 
дължи преди всичко на актуалните за времето му споро-
ве около концепцията за съществуване (dharma). Дори 
когато обсъжда сетивата, Нàгàрджуна не се интересува 
от тях „като такива“, понеже по отношение на зрението 
и т. н. също е имало много спорни точки. Нито една 
школа не се е съмнявала в съществуването на тези сети-
ва. Предмет на противоречията са били по-скоро функ-
циите им по отношение на виждането, чуването, обоня-
нието, вкуса, контакта и мисленето. Ето защо, след като 
озаглавява пасажа „Изследване на сетивата“ (Indriya-
parikñà), Нàгàрджуна веднага започва анализ на сложни-
те проблеми около функциите на сетивата. Оттук следва 
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и важността на позоваването на виждането, чуването и т. 
н. като начини за идентификация на събития (вж. напр. 
P. F. Strawson, Individuals, N. Y.: Doubleday 1963, 35), 
притежаващи изключителна важност за емпирик като 
Нàгàрджуна. Сред тези различни сетива и техните функ-
ции, най-важните емпистемологически въпроси се отна-
сят до зрението. Оттук произлиза и интереса на 
Нàгàрджуна към проблема за виждането или зрителното 
възприятие. Трябва да се отбележи, че тук по отношение 
на функцията се употребява терминът manah, макар че 
manana би бил по-подходящ от контекстуална гледна 
точка. Промяната вероятно е направена с оглед на мет-
риката.  

 
2. svam àtmànam darsanam hi tat tam eva na pasyati | 
na pasyati yad àtmànam katham drakñyati tat paràn || 
 
2. Виждането не възприема себе си, 
собствената си форма.  
Как е възможно това, което не възприема себе си, 
да възприема други? 
 
Нàгàрджуна е бил напълно наясно с ожесточения 

спор по отношение на възприятието, воден между пос-
ледователите на различните „есенциалистки“ школи. В 
стремежа си към сигурност, тези есенциалистки школи 
приемат, че във всеки акт на възприемане „най-ясното и 
отличително“ възприятие е онова за „самия себе си“ (вж. 
Brhadàra-jyaka Upaniñad 1. 4. 1). „Мисля, следователно 
съществувам“ (cogito ergo sum) е предпоставката, с която 
есенциалистките мислители на пред-будистка Индия за-
почват тълкуването си върху възприятието. Когато пре-
дупреждава учениците си да не следват такива спекула-
ции (mantà asmiti sabbam uparundhe, Sn 916), Буда е бил 
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наясно със затрудненията, свързани с подобно схващане. 
Въпреки че е склонен да признае съзнание или „себе-
съзнание“ (vikkàja, vijkana) като важна част от човешка-
та личност и нейните преживявания, Буда не е искал да 
допусне метафизичен субстрат като „себе си“ или Аз, 
който да бъде обект на съзнанието. Той е бил наясно, че 
този епистемологически метод е източник на най-
обсесивните концепции (mulam papancasan-khàya, ibid.). 
Въпреки това, някои късни будистки философи, удобно 
незапознати с импликациите на този метод, изглежда са 
се подлъгали в тази посока. По този начин те сами попа-
дат в тресавището на svabhàva, от която не успяват да се 
измъкнат лесно. Резултатът от тяхното описание на въз-
приятието е записан във Vibhàñàprabhàvrtti (с. 32): 

 
Субстанцията, наречена око, има природата на 

виждащото. Когато силата му се пробуди чрез появата 
на неговите причини и условия в тяхната тоталност, в 
него се произвежда актът на виждане. Зрението не вижда 
независимо от съзнанието (vijkàna), нито пък зрителното 
съзнание познава обект, неприет от активното зрение. С 
помощта на добавки, например светлината, зрението и 
зрителното съзнание си съдействат едновременно за да 
дадат възприятието на даден обект. Обектът, зрението, 
зрителното съзнание и светлината проявяват силата си, 
т. е. стават активни и проблясват наяве едновременно. 
Обектът се появява, зрението вижда, а зрителното съзна-
ние го знае. Това се нарича пряко познание за даден 
обект. [Курсив – Калупахана] 

 
Четейки настоящата глава и помнейки цитирания от 

Vibhàñàprabhàvrtti пасаж, човек трудно би сбъркал цел-
та, към която е насочена критиката на Нàгàрджуна. Спо-
менатите в горния цитат проблеми биват изследвани в 
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съответстващия им контекст. Преди обаче да се заеме с 
въпросите, свързани с това несполучливо описание, 
Нàгàрджуна трябва да елиминира източника на тази ме-
тафизика, а именно – cogito. Според Нàгàрджуна мето-
дът, чрез който човек достига до cogito, не само води до 
вярата в „sva àtman“, но и предизвиква дихотомията 
между Аз (sva àtman) и „другия“ (para àtman). Така след 
като утвърждава, че няма „виждане на самия себе си“ 
(svam àtmànam darsanam), Нàгàрджуна повдига въпроса 
за възможността за „виждане на другия“ (param). Оттук 
следва, че дихотомията между „Аз“ и „Друг“ в тази си 
форма е неприемлива не само от нравствена гледна точ-
ка, но е лишена и от епистемологическо основание.  

 
3. na paryàpto ‘gnidrñtànto darsanasya prasiddhaye | 
sa darsanah sa pratyukto gamyamànagatàgataih || 
 
3. Примерът с огъня не е адекватен 
за установяване на виждането.  
Този [огън] заедно с виждането се отхвърлят 
подобно на сега движещото се, 
движеното и не-движеното.  
 
За разлика от застъпниците на cogito, които смятат, 

че себе-виждането предхожда всеки акт на виждане, 
техните опоненти използват примера с огъня, за да по-
кажат как той изгаря всичко освен себе си, т. е., че виж-
дането възприема всичко без самото себе си. Теорията за 
миговете (kñaja), която довежда до метафизика в об-
ластта на причиняването (глава I) и промяната (глава II), 
не оставя незасегнат и въпроса за възприятието. Несъм-
нено, теорията за миговете оказва най-голямо въздейст-
вие именно върху този въпрос и това се доказва от мно-
гообразието на противоречащите си теории за възприя-
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тието, изложени от представителите на Сарвàстивàда, 
Саутрàнтика и Тхеравàда (вж. Каlupahana, Buddhist 
Philosophy, pр. 97–107).  

Като си дава сметка за всичко това, Нàгàрджуна се 
позовава на своето предишно възражение срещу промя-
ната (глава II). Така произлиза и строфата на Чандракèр-
ти, която е сравнима с фрагмент II. 1: „Което е било ви-
дяно не се вижда в момента; което не е било видяно съ-
що не се вижда в момента. Отделно от видяното и не-
видяното, сега вижданото също не е видяно“.  

Същото може да се каже за онова, което е изгорено 
(dagdhavam) и т. н. Нàгàрджуна има предвид именно то-
ва, когато казва: „Този [огън] заедно с виждането са отх-
върлени чрез [отхвърляне на] движещото се сега, 
придвиженото и не-придвиженото“. 

 
4. nàpasyamànam bhavati yadà kimcana darsanam | 
darsanam pasyatity evam katham etat tu yujyate || 
 
4. Щом не съществува 
невъзприемаща форма на зрение,  
доколко е смислен възгледът, 
че виждането е възприемане? 
 
Есенциалисткото определение на „виждането“ като 

притежаващо „природата на виждане“ (darsana-
svabhàva) е еквивалент на твърдението, че „виждането 
винаги вижда“. Сарвàстивàда (Вайбхàøика) започват 
описанието си върху възприятието именно с това изказ-
ване. Това се потвърждава от цитата, посочен в бележки-
те към фрагмент III. 2. С други думи, не е възможно да 
се приеме форма на виждане, която „не е възприемаща 
сега“ (na apàsyamànam) или не може да има „не-
виждащо възприятие“. Ако се даде определение като 
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„Виждането възприема“, Нàгàрджуна поставя под въп-
рос смислеността му.  

 
5. pasyati darsanam naiva pasyaty adarsanam | 
vyàkhyàto darsanenaiva drañtà càpy upagamyatàm || 
 
5. Виждащото не възприема, 
не-виждащото също не възприема.  
Трябва да се приеме, че 
виждащият е обясним с [анализ на] себе-виждането.  
 
След като обяснява трудностите, свързани с изказва-

нето „Виждането възприема“, в настоящата строфа 
Нàгàрджуна настоява, че не е възможно да се твърди: 
„не-виждането възприема“. Точно както едно субстанци-
ално събитие като „виждането“ не може да бъде обясне-
но по смислен начин, така и субстанциална същност като 
„виждащия“ (drañtr) също не може да бъде основателно 
положена. Отхвърлянето на същността следва от възра-
жението срещу събитието. В следващата строфа това по-
ложение бива разяснено допълнително.  

 
6. tiraskrtya drañtà nàsty atiraskrtya ca darsanam | 
drañtavyam darsanam caiva drañtary asati te kutah || 
 
6. Виждащият не съществува 
нито отделно, нито заедно с виждането.  
Ако виждащ не съществува, 
откъде могат да дойдат виждане и видян обект? 
 
Метафизичните възгледи, за които стана дума по-

рано, водят до две различни концепции за „виждащ“ 
(drañtr), а именно: (1) виждащ, свързан с виждане (виж-
дащ, който вижда), основан на теорията за идентичност-
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та и (2) виждащ, откъснат от виждане (виждащ, който не 
вижда), което имплицира теорията за различието. След 
като е отрекъл и двете, Нàгàрджуна повдига въпроса: „В 
отсъствието на виждащия, къде може да има виждане и 
обект на виждането?“ Този въпрос може да бъде повдиг-
нат не само от догматичен философ, но и от една крити-
ческа епистемология. Това питане на практика означава: 
„Ще пренебрегнете ли факта, че има виждане и обекти 
на това виждане, само защото сте излезли с неприемливо 
определение на „виждащ“? Ако нямаше виждащ, как 
бихте могли да обясните възприятието на обекти?“. С 
други думи, като формулира въпроса си по този начин, 
Нàгàрджуна твърди, че виждането и обектите на вижда-
не са взаимозависими по отношение на виждащия. Така 
Нàгàрджуна стига до едно изказване на Буда от ранните 
беседи.  

 
7. pratitya matà-pitarau yathoktah putra-sambhavah | 
cakñu-rupe pratityaivam ukto vijkàna-sambhavah || 
 
7. Точно както раждането на сина 
е зависимо от майката и бащата, 
възникването на [зрително] съзнание 
зависи от окото и видимата форма.  
 
Като компетентен и прозорлив философ Нàгàрджуна 

веднага схваща разликата между анализа на Буда и ин-
терпретациите на неговите „субстанциалистки“ последо-
ватели. Като изоставя подвеждащата терминология на 
субстанциалистите, Нàгàрджуна възприема терминоло-
гията на Буда, за да обясни процеса на възприятие: „В 
зависимост от зрението и видимата форма възниква зри-
телното съзнание“ (Cakkhuk ca paticca rupe ca uppajjati 
cakkhu-vikkàjam) (M 1. 111).  
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Въпреки, че трите термина, употребени тук, съответ-
стват на термините, използвани от субстанциалистите – 
cakkhu на darsana, rupa на drañtavya и drañtr на vijkàna, 
самото описание е различно. Тук обяснението на зрител-
ното възприятие не започва с утвърждаването на cogito, 
за да завърши с възприятието на външния обект. Една от 
критиките на Нàгàрджуна срещу субстанциалисткото 
гледище е насочена тъкмо срещу този тип обяснение. 
Тук възприятието не е определено по субстанциалисткия 
начин, който виждаме в следния цитат от представите-
лите на Сарвàстивàда: „Субстанцията, наречена зрение, 
принадлежи към природата на онова, което вижда“ (вж. 
бел. към III. 2). В строфата отсъства този жаргон. Без да 
използва субстанциалистки термини и понятия, настоя-
щото изказване по отношение на възприятието се базира 
изцяло върху принципа на зависимостта (pratitya 
samutpàda). По този начин зрителното съзнание се смята 
за зависимо от зрението (= способност) и от видимата 
форма (= обект). Това обяснение елиминира концепция-
та за субстанция (svabhàva, àtman) и я замества с прин-
ципа на „зависимост“ (pratitya samutpàda). Нàгàрджуна 
използва примера за зависимото от майката и бащата 
раждане като илюстрация на процеса на възприятие.  

Затова е несправедливо са се смята, че емблематичен 
будистки философ като Нàгàрджуна не е успял да забе-
лежи важните философски разлики между обяснението 
на Буда и това на метафизиците относно причинността 
на възприятието. Тук строфата изразява и друг смислен 
възглед (kalpanà yàtra yojyate, вж. XVII. 13), който на 
други места Нàгàрджуна приписва на Будите, шраваките 
и пратйека-будите.  

 
8. drañtavya-darsanàbhàvàd vijkànàdi-catuñtayam | 
nàstity upàdànàdini bhaviñyanti punah katham || 
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8. Ако е верен възгледът, че четирите фактора 
[усещане (vedanà), възприятие (samjkà), 
нагласи (samskàràh) и съзнание (vijkànam)  
не съществуват  
поради отсъствието на виждане  
и обект на виждане, 
как тогава е възможно вкопчването? 
 
Негативисткият подход на Чандракèрти създава 

проблем при интерпретацията на тази строфа. Употреба-
та на формулата iti следва да бъде внимателно изследва-
на, освен ако не искаме да допуснем груба грешка в тъл-
куването на тази част от философията на Нàгàрджуна, 
който вече е отхвърлил метафизичните възгледи за виж-
дането и виждащия. Във фрагмент III. 6 Нàгàрджуна 
твърди, че човек не може да говори за виждане и видяно 
без виждащ. Възможно е някой да настоява: „Ако няма 
виждане (darsana, cakñu) и видяно (drañtavya, rupa), то 
тогава четирите фактора [става дума за усещането 
(vedanà), възприятието (samjkà), нагласите (samskàràh) 
и съзнанието (vijkànam), които конституират психичес-
ката част на психофизичната индивидуалност и следова-
телно са еквивалентни на drañtr] също са не-същест-
вуващи (nàsti)“. Формулата iti превръща това в станови-
ще или твърдение, което може да е изказано от някой 
опонент. В този случай, ответът на Нàгàрджуна би бил: 
„Как тогава го има вкопчването?“. Изключително 
учудващ е фактът, че Чандракèрти интерпретира този 
въпрос на Нàгàрджуна като имплициращ отхвърляне на 
вкопчването (na santy upàdànàdinity arthah). Ако обаче 
изказването, предхождащо iti, бъде разбрано като опо-
ниращ възглед, то отговорът на Нàгàрджуна е следния: 
„Как тогава ще обясниш вкопчването?“. С други думи, 
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Нàгàрджуна казва: „Вкопчването съществува, защото то 
е това, което бива елиминирано в момента на просветле-
ние и свобода (anupàdà-vimukti). Вкопчването е зависи-
мо от съзнанието (vijkàna), което, на свой ред, е зависи-
мо от зрението и видимата форма. Според мен всяко 
друго обяснение е неприемливо“.  

Това положение е в пълно съгласие със съдържание-
то на двете предни строфи, в които Нàгàрджуна изказва 
позитивни твърдения.  

 
9. vyàkhyàtam sravajam ghràjam rasanam sparsanam 
manah | 
darsanenaiva jàniyàc chrotr-srotavyakàdi ca ||  
 
9. Чуване, обоняние, вкус, контакт и ум, 
както и чуващ, звук и т. н., 
трябва да се разбират по същия начин 
като виждането.  
 
След като посочва безсмислеността на определени 

възгледи, отнасящи се до зрителното възприятие, и след 
като се позовава на обяснението, което Буда дава за въз-
приятието чрез „зависимия произход“ (pratitya 
samutpàda), Нàгàрджуна заключава, че останалите пет 
сетива и техните обекти трябва да бъдат разбирани по 
същия начин като „виждането“. Това несъмнено е пози-
тивно обяснение на сетивния опит, направено в традици-
ята на учението, което Буда изповядва в „беседите“.  
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Глава Четвърта 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СКАНДХИТЕ 

(skandha-parikñà) 
 
1. rupa-kàraja-nirmuktam na rupam upalabhyate | 
rupejàpi na nirmuktam drsyate rupa-kàrajam || 
 
1. Телесна форма, 
различна от причината на телесната форма, 
не съществува.  
По същия начин, причина на телесна форма, 
различна от телесната форма, не съществува.  
 
Измежду петте агрегата (skandha) Нàгàрджуна изби-

ра телесната форма (rupa), а не някой от експлицитно 
психологическите агрегати като чувство, възприятие, 
нагласа или съзнание. Основанието за това е ясно: той 
вече е изследвал процеса на възприятие и сега трябва да 
анализира не самото възприятие, а неговия обект.  

В беседите телесната форма (rupa) бива разделена на 
четири велики елемента (cattàro mahàbhutà) и на еле-
ментите, които произлизат (са деривати) от тези четири 
(catunnam mahàbhutànam upàdàya rupam) (M 2. 87). В 
опита си да определят дериватните елементи, представи-
телите на Абхидхарма изследват всички текстове в тър-
сене на елемент (dharma), който да бъде преди всичко 
материален, и съставят променливи описания. Спекула-
цията върху тези описания довежда до различаването на 
груба материя (sthula-rupa) и фина материя (sukñma-
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rupa). При все това се приема, че четирите велики еле-
мента съставят основата на всички телесни форми.  

Когато се повдига въпроса за природата на четирите 
велики елемента, Буда заявява, че те се състоят от земя 
(pathavi), представляваща твърдост и неизменност 
(kakkhalam kharigatam), воден елемент (àpogata), който е 
вода (àpo), огнен елемент (tejogatam), който е огън (tejo) 
и от въздушен елемент (vàyogatam), който е въздух 
(vàyo) (M. 1. 421). Така се обяснява начина, по който те 
се явяват в опита. Тълкувателите на Абхидхарма обаче 
започват да ги определят като „четирите елемента, които 
поддържат себе-природа и вторична форма“ (svalakñajo-
pàdàyarupadhàrajàd dhàtavah, Akb, 8). Почти идентична 
дефиниция започва постепенно да се налага в концепци-
ята за дхарма (svasàmànyalakñajadhàrajàd dharmah, 
Sakv, 12). Тук svalakñaja реферира себе-природа или 
субстанция, а sàmànyalakñaja означава „основни харак-
теристики“ или „свойство“, като последното съответства 
в някаква степен на дериватните елементи. В рамките на 
традицията Тхеравàда тези идеи се появяват само в ко-
ментарите на Абхидхамма и в по-късните наръчници и 
под-коментари (напр. sabhàva-sàmakka-lakkhajam dhà-
retiti dhammà, Abhvt, 11). Така чрез спекулациите на сар-
вастивадините започват да се формират две нови катего-
рии – субстанция и характеристика, които в крайна 
сметка предполагат еднопосочна връзка. Субстанциите 
служат като причина/условие (kàraja) на характеристи-
ките, но не и обратно.  

Въпреки, че тези спекулации са записани в трактати, 
съставени дълго след Нàгàрджуна, те не произлизат от 
тези трактати, а са били широко разпространени и по не-
гово време или дори по-рано. Това става ясно от внима-
телния прочит на Кàрикàта. В настоящата строфа се 
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критикува споменатото по-горе субстанциалистко поня-
тие за телесната форма (rupa). Според Нàгàрджуна (а и 
според Буда) телесна форма, различна от причината на 
телесната форма (rupa-kàraja = mahàbhuta), не е прием-
лива. Аналогично – причина на телесна форма, различна 
от телесната форма, също не е дадена в опита.  

 
2. rupa-kàraja-nirmukte rupe rupam prasajyate | 
àhetukam na càsty arthah kascid àhetukah kvacit || 
 
2. Ако телесната форма се смята 
за различна от причината на телесната форма, 
то телесната форма е без причина.  
Никъде няма никакво следствие (arthah) без причина.  
 
Епистемологическият проблем за Нàгàрджуна се 

състои в рязкото разграничаване между телесна форма и 
нейната причина. По-късният Тхеравàда под-коментар 
свидетелства, че школа, подобна в разбиранията си на 
Саутрàнтика, е направила опит да елиминира разликата 
между тези две идеи. Като се позовава на определението 
за dhamma, споменато във връзка с фрагмент IV. 1, ко-
ментарът гласи: „Няма dhamma отвъд и над природата на 
поддържането“ [na ca dhàriyamàna-sabhàvà akko dham-
mo nàma atthi, DhsT, 21; вж. също моята статия „Schools 
of Buddhism in Early Ceylon“ в The Ceylon Journal of the 
Humanities, Paradeniya 1 (1970): 78]. Този възглед напо-
добява становището на Джордж Бъркли от философията 
на новото време.  

Нàгàрджуна изглежда не е готов да приеме подобно 
решение. Ако вземем предвид философските проблеми, 
с които философ като Бъркли се е сблъскал, ще разберем 
нежеланието на Нàгàрджуна да се подпише под такъв 
възглед. За да не позволи елементите от опита (dharma) 
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да останат необяснени, Нàгàрджуна се опитва да даде 
причинно обяснение. Така, следвайки начина, по който 
Буда формулира „зависимия произход“, Нàгàрджуна 
смело заявява: „Никъде няма никакво следствие без при-
чина“ (вж. също XXIV. 19, apratityasamutpanno dharmah 
kascin na vidyate).  

 
3. rupeja tu vinirmuktam yadi syàd rupa-kàrajam | 
akaryakam kàrajam syàt nàsti akàryam ca kàrajam || 
 
3. Ако имаше причина на телесна форма, 
различна от телесната форма, 
то би имало причина без ефект.  
Със сигурност няма не-ефект-ивна причина.  
 
Изказването от миналата строфа „Никъде няма ни-

какво следствие без причина“ (na càsti arthah kascid 
àhetukah kvacit) би могло да доведе до вярата в невидима 
върховна и вечна причина (като субстанция или дори 
Бог). Характеристиките, възприетите свойства и т. н., 
макар и разнообразни, биха могли да се смятат за нейни 
следствия, дадени в опита. Тяхната върховна основа би 
била субстанцията, вечно съществуваща дори без да по-
ражда следствия. Осъзнал, че от предишното му изказ-
ване може да произлезе подобен възглед, Нàгàрджуна 
веднага го изтръгва от корена му, като казва: „Няма не-
ефект-ивна причина“.  

Така съчетанието на фрагменти IV. 2 и IV. 3 следва 
да предостави на тълкувателите на Нàгàрджуна сигурно 
свидетелство, че той подкрепя теорията за „зависимия 
произход“ (pratitya-samutpàda) в същата формулировка, 
в която Буда я изказва в ранните беседи.  

 
4. rupe saty eva rupasya kàrajam nopapadyate | 
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rupe ‘saty eva rupasya kàrajam nopapadyate || 
 
4. Когато една телесна форма съществува, 
не е смислена причината на телесната форма.  
Когато една телесна форма не съществува, 
пак не е смислена причината за телесната форма.  
 
Нàгàрджуна се връща към изказаните в първа глава 

възражения срещу Сарвàстивàда и Саутрàнтика. Първо-
то е срещу теорията за идентичността на причиняването, 
а второто – срещу тази за не-идентичността. Тук тези 
възражения се прилагат по отношение на причинността 
на телесната форма (rupa).  

 
5. niñkàrajam punà rupam naiva naivopapadyate | 
tasmàt rupa-gatàn kàmscin na vikalpàn vikalpayet || 
 
5. От друга страна, телесна форма без причина 
е съвсем невъзможна.  
Човек не трябва да мисли различаващо 
относно нищо, 
което е приковано към телесната форма.  
 
Нàгàрджуна не приема теория за не-причинено съби-

тие и преутвърждава схващането си в настоящата стро-
фа. Това без съмнение се потвърждава от повторението 
на отрицанието naiva. Като не приемам епистемологи-
ческата позиция, която неправилно се приписва на 
Нàгàрджуна, аз превеждам термина vikalpa като „кон-
цептуализация“, „концептуална конструкция“ или дори 
„разграничаване“ (вж. Увода). Важността на термина 
rupagatàn не следва да бъде надценявана. Коментарите 
върху предходните строфи показват как една спекула-
ция, „прикована“ стриктно към телесната форма (rupa), 
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води към всевъзможни чудати философски теории. Изс-
ледването на телесната форма следва да бъде проведено 
с оглед на други дисциплини – преди всичко, с оглед на 
езика и епистемологията. Нàгàрджуна посвещава пос-
ледните няколко строфи именно на типа изследване, ко-
ето води до предписанието в настоящата строфа. Суфик-
сът –gata се разбира по-ясно в контекста на фрази като 
kàya-gata („приковано към тялото“), hasta-gata („прико-
вано към ръката“) и т. н.  

 
6. na kàrajasya sadrsam kàryam ity upapadyate | 
na kàrajasyàsadrsam kàryam ity upapadyate || 
 
6. Възгледът, че 
следствието е идентично с причината, 
не е смислен.  
Възгледът, че 
следствието не е идентично с причината, 
също не е смислен.  
 
За разлика от фрагмент IV. 4, в който се утвърждава 

безсмислеността на причинните теории за идентичността 
и не-идентичността, приложени към обекта на дискусия-
та, т. е. към телесната форма (rupa), настоящата строфа 
подчертава безсмислеността на тези теории като цяло.  

 
7. vedanà-citta-samjkànàm samskàràjàm ca sarvasah | 
sarveñàm eva bhàvànàm rupejaiva samah kramah || 
 
7. Методът, по който следва да се разглеждат 
усещане, мисъл, възприятие и нагласи [скандхите] 
е подобен във всяко отношение на този, 
по който се разглежда телесната форма.  
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Предишните коментари към съдържанието на тази 
глава показват, че Нàгàрджуна не отрича реалността на 
телесната форма, а само метода, по който тя се обяснява. 
Така стоят нещата и с останалите агрегати. Трябва да се 
отбележи употребата на термина „bhàva“ в настоящия 
контекст, преведен от Инада като „екзистенциални дейс-
твия“ (за разлика от употребата на същия термин в I. 3, 
която Инада превежда като „същности“).  

 
8. vigrahe yah parihàram krte sunyatayà vadet | 
sarvam tasyàparihrtam samam sàdhyana jàyate || 
 
8. Когато се прави анализ от позиция на пустотата, 
за всеки, който опровергава, 
останалото неопровергано 
все още подлежи на доказване.  
 
9. vyàkhyàne ya upàlambham krte sunyatayà vadet | 
sarvam tasyànupàlabdham samam sàdhyena jàyate || 
 
9. Когато се дава обяснение чрез пустотата, 
за всеки, който отрича, 
всичко извън отрицанието, 
трябва да бъде потвърдено. 
 
Тези две неясни строфи могат да бъдат разбрани най-

добре в контекста, в който се появяват. Те са поставени в 
края на изключително важен анализ на отнасящата се до 
телесната форма (rupa) метафизика. В това си качество, 
те трябва да бъдат считани за заключение на анализа.  

Основната тема в настоящата глава се маркира от 
възраженията срещу всяка субстанция (svabhàva) като 
причина на телесната форма (rupa-kàraja). Без съмне-
ние, тук не става дума за отхвърляне на причината на те-
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лесната форма, а за критика на възгледа, според който 
тази причина е невидима перманентна същност, различ-
на от възприетата телесна форма. Във фрагмент IV. 8 та-
зи критика е отбелязана като „изследване от гледна точ-
ка на пустотата“ (sunyatayà vigrahe krte). Интересното е, 
че терминът „пустота“ (sunyatà) така и не се среща в то-
ва изследване. То се прави въз основа на взаимната „за-
висимост“ между телесната форма (rupa) и причината на 
телесната форма (rupa-kàraja). Следователно, телесната 
форма и причината � са пусти от субстанция, защото са 
взаимозависими. Ако при това положение някой предс-
тави възражение срещу възгледа на Нàгàрджуна, това 
възражение би било насочено срещу „взаимната зависи-
мост“ на телесната форма и нейната причина. Подобно 
възражение обаче не доказва непременно обоснованост-
та на идея за svabhàva, която Нàгàрджуна отхвърля на 
базата на „зависимостта“. „Зависимостта“ се аргументи-
ра чрез опита. Така онзи, който излага възражение срещу 
нея, трябва да отрече не само „взаимната зависимост“, 
но и да предостави доказателства за обосноваването на 
субстанция (svabhàva). Такова свидетелство все още не е 
открито. Следователно, според Нàгàрджуна, онова, кое-
то тепърва трябва да бъде потвърдено (sàdhya) е тезата 
за „субстанция“, а не тази за „взаимната зависимост“.  

Тези две строфи са изключително важни, защото 
потвърждават, че представителите на Мàдхямика прие-
мат позитивна теза („зависимия произход“), основана на 
опита. „Пустотата“ (sunyatà), която те поддържат, не е 
нищо повече от предизвикателство към философа, изис-
кващо от последния да докаже собствената си метафизи-
ка.  

Двете строфи са почти идентични, като изключим 
двете двойки термини – vigraha и parihàra в първия и 
vyàkhyàna и upàlambha във втория. Както е добре извес-
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тно, Нàгàрджуна е автор и на трактат, наречен Vigraha-
vyàvartani. Терминът vigraha означава „анализ“. Въз ос-
нова на този труд, съвременните тълкуватели на Нàгàр-
джуна приемат, че той не е нищо повече от аналитичен 
философ, чиято цел не стига по-далеч от „анализа“ 
(vigraha) на противниковите възгледи чрез концепцията 
за „пусота“ (sunyatà). Фрагмент IV. 9, подобно на IV. 8, 
поставя под съмнение валидността на подобно схващане 
за характера на философския метод, използван от 
Нàгàрджуна. Употребата на термина vyàkhyàna („обяс-
нение“) показва, че освен „изследване от гледна точка на 
пустотата“, Нàгàрджуна предоставя и „обяснение“. Това 
обяснение също се основава на пустотата (sunyatayà 
vyàkhyàne krte). Както обаче беше споменато по-горе, 
терминът „пустота“ въобще не се среща в тази глава. 
Вместо него, присъства обяснение на базата на „зависи-
мия произход“ (pratitya samutpàda). Ако „пустотата“ е 
съответствие на „зависимия произход“, то „обяснение 
чрез зависимия произход“ би било същото като „обясне-
ние чрез пустотата“.  

Така дори когато представя своята позитивна теория 
за „зависимия произход“, Нàгàрджуна не се опасява от 
критика, защото теорията за „зависимостта“, подобно на 
„пустотата“, е била предвидена да неутрализира фило-
софията на субстанцията. В случай на критика от страна 
на опонент, на последния би му се наложило да доказва 
собствената си субстанциална философия.  
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Глава Пета 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ 

(dhàtu-parikñà) 
 
1. nàkàsam vidyate kimcit purvam àkàsa-lakñajàt | 
alakñajam prasajyeta syàt purvam yadi lakñajàt || 
 
1. Няма в света пространство 
преди пространствените характеристики.  
Ако то съществува преди характеристиките, 
би следвало, че то е без характеристики.  
 
Както бе споменато по-рано, категориите на агрега-

тите, сферите и елементите съставляват важна част от 
учението на Буда и от коментара на Абхидхарма (III. 1). 
Тази ранна класификация е била предвидена като обяс-
нение на човешката личност (skandha), нейния опит (12 
àyatana = 6 indriya и 6 viñaya) и в края на краищата еле-
ментите, до които опитът може да бъде редуциран (18 
елемента = 6 àyatana, 6 viñayas и 6 форми на съзнател-
ност). Нàгàрджуна обаче не ги разглежда в този ред по-
ради проблемите, породени от тълкувателите на Аб-
хидхарма текстовете. Последните се занимават преди 
всичко с определянето на всеки от елементите във всяка 
от категориите без да ги поставят във връзка с останали-
те елементи от въпросната категория или с останалите 
категории. Това довежда до редица спекулации – напри-
мер, един от елементите (dhàtu), който причинява значи-
телни недоразумения, е концепцията за „пространство“ 



235 

 

(àkàsa). Въпреки, че „пространството“ не е част от агре-
гатите, сферите или елементите (в споменатата класифи-
кация), то несъмнено е част от един анализ на човешката 
личност, съпоставим с нейното разглеждане чрез петте 
агрегата (skandha). Теорията за шестте елемента (cha-
dhàtu или ñad dhàtu) на човешката личност, един от кои-
то е „пространство“ (àkàsa) (M 3. 239), е съответствие на 
skandha-класификацията. В S 2. 150 Буда изрично ут-
върждава взаимозависимостта между телесната форма и 
„сферата на пространството“ (Yàyam...àkàsakcàya-tana-
dhàtu ayam dhàtu rupam paticca pakkàyati). Въпреки то-
ва, будистките метафизици, изследващи всяка една кате-
гория и нейните части поотделно, допускат, че „прост-
ранството“ е „необусловено“ (asamskrtam, Akb, 3) в сми-
съл на „независимо“ (вж. Sakv p. 174; DhsA, 193). Така 
пространството има уникалната природа на „не-препят-
ствие“ (anàvaraja-svabhàvam àkàsam), в което телесната 
форма се помещава (yatra rupasya gatih, Akb., 3).  

Несъмнено, това е една абсолютна концепция за 
пространство, която успява да обърка цялата будистка 
епистемология. Тя е най-голямо предизвикателство пред 
Нàгàрджуна. С цел да елиминира такава философия, той 
използва изкусния метод на анализ на източника на поз-
нание (напр. виждане, darsana, глава III), обекта на поз-
нание (т. е. телесна форма, rupa, глава IV) и неговото 
местопребивание (т. е. пространство, àkàsa, глава V). 
Този метод е възприет под предлог, че става дума за изс-
ледване на категориите на агрегатите, сферите и елемен-
тите (skandha-àyatana-dhàtu), формулирани от Буда. Та-
зи глава обаче не е посветена на традиционната катего-
рия на елементите, а по-скоро на концепцията за прост-
ранство. Целта е да бъде изложена на показ релативност-
та на тази концепция, особено по отношение на телесна-
та форма, дискутирана в предишната глава. Чрез тези 
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три глави Нàгàрджуна успява да даде обстоен анализ на 
проблема за познанието.  

В строфата не се отрича пространството, а само оп-
ределен начин, по който то може да се разбира или мис-
ли. Според Нàгàрджуна, разбирането на пространството 
като чиста същност, на която се приписват различни ха-
рактеристики, т. е., която предхожда характеристиките, 
не може да бъде епистемологически обосновано. Това е 
критика срещу първия аспект на метафизичното схваща-
не за пространство, споменат по-горе, а именно, че прос-
транството има характер на „не-препятствие“ (anàva-
raja-svabhàva). В този случай под „препятствие“ се има 
предвид телесна форма (т. е. pratigha).  

 
2. alakñajo na kascic ca bhàvah samvidyate kvacit | 
asaty alakñaje bhàve kramatàm kuha lakñajam || 
 
2. Няма никъде съществуващо без характеристики.  
Щом няма съществуващо без характеристики, 
къде могат да се появят характеристики? 
 
Тук отрицанието на чисто „пространство“ от фраг-

мент V. 1 се разширява, за да обхване всички елементи и 
същности (bhàva). Въпросът, който следва, е: ако няма 
чиста същност или tabula raza, човек не би могъл да 
обясни външните елементи, чрез които нещо бива позна-
то. Това е вторият аспект на споменатото по-горе опре-
деление за пространството като „не-препятствие“, слу-
жещо като място за явяване на телесна форма (yatra 
rupasya gatih = rupasya kramatàm).  

 
3. nàlakñaje lakñajasya pravrttir salakñaje | 
salakñanàlakñanàbhyàm nàpy anyatra pravartate || 
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3. Характеристика не възниква 
нито в нещо без характеристика, 
нито в нещо с характеристика.  
Нито пък възниква в нещо различно от 
нещата със или без характеристика.  
 
Тук отново не е смислено допускането, че 

Нàгàрджуна отрича пространството или телесната фор-
ма. Той възразява единствено срещу начина, по който те 
биват обяснени от метафизиците. Нито пространството, 
нито характеристиките му могат да бъдат обяснени чрез 
дихотомията на нещото и неговите свойства. Субстанци-
алисткият дискурс върху същностите (bhàva) води до 
два крайни възгледа, а именно идентичността и различи-
ето. Второто изказване на настоящата строфа отхвърля 
възгледа, че проблемът за идентичността и различието 
може да бъде решен чрез трансцендирането им. Аргу-
ментацията за това е, че вместо да се използва метода на 
трансцендиране, за да се реши проблема с идентичността 
и различието, по-смислено би било двете да не бъдат от-
деляни по толкова радикален начин.  

 
4. lakñajàsampravrttau ca na lakñyam upapadyate | 
lakñyasyànupapattau ca lakñajasyàpy asambhavah || 
 
4. Когато характеристика не възниква, 
характеризираното не е смислено.  
В отсъствие на характеризирано 
няма поява на характеристика.  
 
Тук се подчертават релативността и контекстуалното 

значение на понятията. Определенията могат да бъдат 
полезни при изясняването на значенията на термините. 
Тези значения обаче не са изведени независимо едно от 
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друго; те се появяват в контекст и следователно рефе-
ренциите им към субстанция или свойство не следва да 
се разбират като тотално различни или чисти референ-
ции. Тук не се отрича понятието за характеризирано или 
това за характеристика, а само независимото съществу-
ване на тези понятия.  

 
5. tasmàn na vidyate lakñyam lakñajam naiva vidyate | 
lakñya-lakñana-nirmukto naiva bhàvo’pi vidyate || 
 
5. Следователно, характеризираното не е налице.  
Нито пък характеристиката е налице.  
Отделено от характеризираното 
и характеристиката, 
съществуващо със сигурност не е налице.  
 
Това не е безразборно отричане на характеризирано-

то и характеристиката. По-скоро става дума за отхвърля-
не на тези два елемента по начина, по който те са обяс-
нени във фрагмент V. 4, а именно като субстанция и 
свойство, съставляващи независими една от друга същ-
ности. Във втория стих се твърди, че човек не може да 
открие събитие, същност и съществуване, които да са 
отделени от характеризираното и характеристиката. 
Едно съществуващо, което е отделено от характеризира-
ното и от характеристиката, може да се окаже „чиста 
същност“, а това е идея, която Нàгàрджуна очевидно не 
приема.  

 
6. avidyamàne bhàve ca kasyàbhàvo bhaviñyati | 
bhàvàbhàva-vidharmà ca bhàvàbhàvam avaiti kah || 
 
6. Ако едно съществуващо не е налице, 
чие не-съществуване може да е смислено? 
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Кой може да схване отделни 
съществуващо и не-съществуващо 
както и съществуване и не-съществуване? 
 
Ако тук мислим „съществуващо“ (bhàva) без да взе-

мем под внимание типът „съществуващо“, за който става 
дума във фрагмент V. 5, ще останем с впечатлението за 
универсално изказване, отнасящо се до всички „същест-
вуващи“ (bhàva). Изказването обаче не е предвидено за 
подобна интерпретация. „Съществуващото“, споменато в 
настоящата строфа, вече е определено във фрагмент V. 5. 
То е „съществуващо“, което е отделено или от характе-
ризираното или от характеристиката или и от двете. То е 
„чисто съществуващо“. Такова чисто съществуващо мо-
же да влезе в контраст с чисто не-съществуващо и 
Нàгàрджуна поставя под въпрос именно тази дихотомия. 
Изключително важно е да се отбележи употребата на 
термина vi-dharma в смисъл на „различни неща“ (не знам 
за коментар, в който това да е изяснено).  

 
7. tasmàn na bhàvo nàbhàvo na lakñyam nàpi lakñajam| 
àkàsam àkàsa-samà dhàtavah pakca ye pare || 
 
7. Следователно, 
няма нито съществуващо, нито не-съществуващо, 
нито характеризирано, нито характеристика, 
нито пространство нито другите пет елемента, 
подобни на пространството.  
 
Съществуването, не-съществуването, характеризира-

ното и характеристиката не съществуват по начина, по 
който си ги представят субстанциалистите. Петте еле-
мента – земя, вода, огън, въздух и съзнание, които за-
едно с пространството съставляват личността (cha-
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dhaturoyam puriso), не съществуват, ако биват мислени 
по същия начин като пространството. Това не означава, 
че начинът, по който тези философи разбират шестте 
елемента, е единственият начин, по който те могат да 
бъдат разбрани и обяснени.  

 
8. astivam ye tu pasyanti nàstitvam càlpabuddhayah | 
bhàvànàm te na pasyanti drañtavyopasamam sivam || 
 
8. Хора с ограничено разбиране, които приемат 
съществуване и не-съществуване на обекти, 
не схващат разтварянето на обекта –  
освобождаващото.  
 
„Разтварянето (успокояването) на обекта“ (drañta-

vyopasama) без съмнение е синоним на „успокояване на 
нагласите“ (samskàropasama) или на „уталожаването на 
страстите“ (prapakcopasama). Не става дума за елимина-
цията на обекта (drañtavya-kñaya), която имплицира отс-
траняване както на обекта, така и на субекта. Под разт-
варяне на обекта се разбира неговото де-есенциали-
зиране. Концепцията за не-съществуване на обекта би се 
породила само ако неговото съществуване бива разбира-
но в субстанциален смисъл. Съществуването (astitva) и 
не-съществуването (nàstitva) са съотносителни (корела-
тивни). Утвърждаването или отхвърлянето на едното е 
свързано с утвърждаване или отхвърляне на другото. 
Чрез утвърждаване на съществуването в метафизичен 
план, човек достига до отрицание на съществуването. 
Чрез отхвърляне на съществуването в този план, човек 
достига до утвърждаване на не-съществуването. Вместо 
да се отстранят и съществуването, и не-съществуването 
и да се търси трансцендентна реалност, която е отвъд 
тях, могат да се разтворят, успокоят или умиротворят 
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нагласите (samskàra) и маниите (prapakca). В своята по-
зитивна крайност, нагласите водят до вярата в перманен-
тно съществуване (astitva), а когато бъдат напълно нега-
тивизирани, те водят до вяра в не-съществуване (nàstit-
va). Ето защо се настоява не за тяхното поощряване или 
елиминиране, а за уталожаването им.  
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Глава Шеста 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТРАСТТА И 
СТРАСТНИЯ 

(ràga-rakta-parikñà) 
 
1. ràgàd yadi bhavet purvam rakto ràga-tiraskrtah | 
tam pratiya bhaved ràgo rakte ràge ràgo bhavet sati || 
 
Ако страстният човек, отделен от страстта, 
съществува преди страстта, 
то страстта е зависима от него.  
Страстта съществува там, 
където има страстен човек.  
 
До този момент Нàгàрджуна е разгледал основните 

елементи (dharma), свързани с проблема за възприятие-
то. Това са „сетивата“ (indriya), „агрегатите“ (skandha) и 
„елементите“ (dhàtu). Все пак анализът на възприетия 
опит и следователно на елементите (dharma), свързани с 
този опит, не се ограничава до изброените. Според бу-
дистката позиция, страстта (ràga) е важен конституент 
на възприятието, най-вече защото в будизма изследване-
то на възприятието не е самоцелно, а се прави с оглед на 
разкриване на причините за оковите и свободата.  

Вече споменахме заблудите, създадени от Чандракè-
рти, и особено тези, отнасящи се до тълкуването на най-
важната глава, глава първа, където той не успява да 
схване дори значението на реда, в който Нàгàрджуна из-
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следва многообразието от идеи, а какво остава за самите 
идеи.  

Поредната злощастна интерпретация се появява, ко-
гато Чандракèрти приема, че първата строфа в началото 
на всяка глава експлицира даден опониращ възглед, кой-
то следва да бъде опроверган. Макар това да е вярно за 
някои глави, няма основания то да бъде отнасяно към 
целия трактат. Няма причина, поради която Нàгàрджуна 
да не изложи в началото своя възглед или този на Буда и 
след това да опровергае онези идеи, които счита за неу-
дачни или безсмислени.  

Според изследването на Буда върху възприятието, 
маниите (prapakca) се явяват в личност, която вече е 
опетнена от страст. Буда последователно избягва каквато 
и да било спекулация по отношение на абсолютния про-
изход. В този смисъл, той отказва да приеме както чиста 
личност или tabula raza, която бива осквернена от външ-
ните елементи (вж. А 1. 254), така и съществуването на 
елемент във външния свят, който е именуван страст 
(ràga) и е независим от съзнателната личност, генерира-
ща страст въз основа на външни обекти (вж. S 1. 22). 
Според Буда, обектите могат да бъдат класифицирани 
като „приятни“ (subha), „омразни“ (asubha) или „неут-
рални“ само по отношение на индивид, който е предраз-
положен (склонен) към правенето на подобни класифи-
кации. Такава личност е обзета или от страст (ràga), или 
от отвращение (dosa), или от безразличие.  

Така Нàгàрджуна заявява, че ако даден обект причи-
нява страст (ràga), то следва да има страстен човек 
(rakta), а не просто „чиста личност“, която е неопетнена 
от страст. В говоренето за страстта не възникват 
трудности, докато тя не бъде отличена като същност, ко-
ято инфектира чистата и неосквернена от страст лич-
ност. Изключително сполучлив пример от страна на 
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Чандракèрти за тази връзка е връзката между състрада-
ващия (maitra) и получаващия състрадание (upagràhaka). 
Примерът илюстрира концепцията за „другост“ 
(paratva), но остава неразбран от много преводачи 
[MKV(P), 78; както и Sprung, Lucid Exposition, 66, който 
вероятно следва превода на Шчербацки]. Няма смисъл 
да се говори за състрадаващ или дори за състрадание във 
вакуум. Състрадаващият или състраданието придобиват 
смисъл само при наличието на хора, които да приемат 
това състрадание. Същият тип връзка е връзката между 
страстния (rakta), страстта (ràga) и обектите, които по-
раждат страстта в индивида.  

Следователно, настоящата строфа очертава позиция-
та на Нàгàрджуна, а не тази на даден опонент, който 
трябва да бъде опроверган.  

 
2. rakte ‘sati punà ràgah kuta eva bhaviñyati | 
sati vàsati và ràge rakte ‘py eña samah kramah || 
 
2. Ако не съществува страстен човек, 
откъде може да има страст? 
Независимо дали страстта съществува ли не, 
методът (на анализ) на страстния би бил същият.  
 
Нàгàрджуна повдига въпроса как може да има страст 

в отсъствието на страстен човек. Така се избягва теория-
та за tabula raza и външното опетняване. Като се остави 
настрана съществуването или не-съществуването на 
страст, страстният човек следва да бъде изследван от 
гледна точка на зависимостта, а не от гледна точка на 
чисти същности, притежаващи своя собствена себе-
природа (svabhàva).  

 
3. sahaiva puna udbhutir na yuktà ràga-raktayoh | 
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bhavetàm ràga-raktau hi nirapekñau parasparam || 
 
3. Едновременната поява 
на страстта и на страстния човек 
не е смислена.  
Тогава страстта и страстният 
биха били взаимно не-зависими.  
 
Предназначението на „зависимия произход“ не е да 

се мисли за страст или страстен човек поотделно и след 
това да се изяснява тяхното едновременно възникване 
(sahaiva udbhutir). В този случай се стига до независимо 
съществуване на страст и страстен човек, като и двете 
имат собствена природа. Това отново ни препраща към 
възражението на Нàгàрджуна срещу връзката субстан-
ция-атрибут. „Крав-остта“ на кравата имплицира факта 
на притежаване на „четири крака“; но последното не е 
независим атрибут на „крав-остта“. Тук се показват 
опасностите, свързани с радикализирането на аналитич-
ния процес, разработен от Буда. Анализът е полезен при 
елиминирането на метафизиката, но само ако не води до 
нова метафизика.  

 
4. naikatve sahabhàvo ‘sti na tenaiva hi tat saha | 
prthaktve sahabhàvo ‘tha kuta eva bhaviñyati ||  
 
4. В идентичността няма съ-съществуване.  
Това, което е свързано, не възниква заедно.  
Как е възможно да има 
съ-съществуване на отделни неща? 
 
Философските проблеми, създадени от доведения до 

крайност аналитичен процес, не могат да бъдат разреше-
ни нито чрез концепцията за идентичност, нито чрез тази 
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за различие. Когато анализът доведе до остра дихотомия 
между субстанция и атрибут, връзката по съ-съществу-
ване (sahabhàva) не може да бъде установена.  

 
5. ekatve sahabhàvas cet syàt sahàyam vinàpi sah | 
prthaktve sahabhàvas cet syàt sahàyam vinàpi sah || 
 
5. Ако в идентичността имаше съ-съществуване, 
то би се случило и без свързване.  
Ако в различието имаше съ-съществуване, 
то би било налице и без свързване.  
 
Концепцията на Сарвàстивàда за идентичност чрез 

субстанциално съществуване (svabhava), според която 
всяка субстанция е част от по-голяма и по-обща субс-
танция (подобно на платоновите идеи), не се нуждае от 
концепцията за свързване. Съ-съществуването бива 
вместено в идентичността (подобно на начина, по който 
трите платонови идеи за истина, красота и доброта могат 
да бъдат намерени в една по-обща идея – Доброто). Ста-
новището на Саутрàнтика, според което реалността се 
състои от мигновени дискретни същности (сравними с 
„впечатленията“ на Хюм), довежда до обяснение на съ-
съществуването чрез „свързване“. Нещата биха могли да 
съ-съществуват дори без свързване. Следователно, свър-
зването не е смислено решение на проблемите за иден-
тичността и отделността.  

 
6. prthaktve sahabhàvas ca yadi kim ràga-raktayoh | 
siddhah prthak-prthag-bhàvah sahabhàvo yatas tayoh || 
 
6. Ако има съ-съществуване на отделности, 
то страстта и страстният ще са напълно разделени, 
което води до утвърждаване 
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на тяхното съ-съществуване.  
 
Проблемът за „свързването“ възниква по-скоро по-

ради понятието за „отделност“, отколкото поради поня-
тието за идентичност. За сарвастивадините „свързване-
то“ не от особено значение, но за представителите на 
Саутрàнтика то несъмнено е основен проблем. Ето защо 
последните наблягат на концепцията за „непосредствена 
близост“ (samanantara). Чрез аналогичен анализ на опи-
та, Хюм достига до заключението, че връзката е „лепи-
лото“, което обединява дискретните впечатления. Стро-
фата е предизвикателство от страна на Нàгàрджуна към 
концепцията на Саутрàнтика (/Хюм) за „асоциация на 
идеите“.  

 
7. siddhah prthak-prthag-bhàvo yadi và ràga-raktayoh | 
sahabhàvam kim artham tu parikalpayase tayoh || 
 
7. Ако се установи пълна отделеност 
между страст и страстен, 
какъв е смисълът 
да измисляме тяхното съ-съществуване? 
 
Тук се поставя под въпрос смисъла на съ-

съществуването след разделянето на събитията на диск-
ретни същности. Подходът на Нàгàрджуна тук цели да 
сложи край на идеята, която дава начало на проблема, 
вместо да го реши. С други думи, целта му е да избегне 
острите разграничения, а не да се опитва да решава 
проблемите, генерирани от тях.  

 
8. prthag na siddhyatity evam sahabhàvam vikànkñasi | 
sahabhàva-prasiddhy artham prthaktvam bhuya icchasi|| 
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8. Вие утвърждавате съ-съществуването, 
като допускате, че разделяне не е установено.  
Вие търсите отделност 
с цел утвърждаване на съ-съществуването.  
 
Няма по-добро определение за дилемата на един 

аналитичен философ, фаворизиращ отделността, от оп-
ределението, дадено в настоящото изказване на Нàгàр-
джуна. Тук се описва порочният кръг, в който попада 
човек при разделяне на нещата на дискретни същности и 
след опита да събере отново въпросните неща.  

 
9. prthag-bhàvàprasiddhes ca sahabhàvo na siddhyati | 
katamasmin prthag-bhàve sahabhàvam saticchasi || 
 
9. Когато разделянето не е установено, 
съ-съществуването не е установено.  
В наличието на какъв тип разделяне 
бихте очаквали съ-съществуване? 
 
Въпросът на Нàгàрджуна в този случай се отнася 

конкретно до природата на отделността. Ако отделност-
та е абсолютна, свързването на съ-съществуващи същ-
ности не е допустимо. Ако няма такава отделност, няма 
нужда от съ-съществуване, защото липсата на пълна от-
делност имплицира „зависимост“ (pratitya samutpàda). 
Ето защо въпросът се отнася до типа отделност, който 
се има предвид.  

 
10. evam raktena ràgasya siddhir na saha nàsaha | 
ràgavat sarvadharmàjàm siddhir na saha nàsaha || 
 
10. Така, със или без страстен човек, 
няма установяване на страст.  
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Подобно на страстния и страстта, 
няма установяване на нищо съединено или разделено.  
 
Въз основа на типа отделност, за който стана дума 

по-горе, човек не може да обясни нито свързването, нито 
не-свързването на страстта и страстния човек. Но ако се 
избегне острото разграничение, не биха останали проб-
леми за решаване. Същото може да се каже по отноше-
ние на всички феномени (dharma). Така нито абсолютна-
та идентичност, нито абсолютната отделност могат да 
установят природата на феномените.  
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Глава Седма 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБУСЛОВЕНОТО 

(samskrta-parikñà) 
 
1. yadi samskrta utpàdas tatra yuktà tri-lakñaji | 
athàsamskrta utpàdah katham samskrta-lakñajam || 
 
1. Ако възникването е обусловено, 
тогава са адекватни три характеристики 
[възникване, траене, изчезване].  
Ако възникването е не-обусловено, 
как може да има характеристики на обусловено? 
 
Поставено непосредствено след анализа на страстта 

(ràga) и страстния човек (rakta), изследването на „обус-
ловеното“ (samskrta) подчертава още един важен аспект 
от концепцията на Буда за прагматическото значение на 
истината – концепция, с която Нàгàрджуна очевидно е 
запознат.  

Както беше споменато по-рано, страстта е един от 
най-важните елементи в направения от Буда анализ на 
опита. Страстта е активен фактор в процеса на възприя-
тие и особено във формирането на изведените от опита 
идеи. Отричайки „всеведението“ (sarvajkatva), Буда раз-
чита преди всичко на сетивния опит като източник на 
познание. Въпреки това, според него сетивният опит е 
„голяма, цъфтяща и жужаща бъркотия“. Един от начини-
те за справяне с тази объркваща какафония от сетивна 
информация е концентрирането върху онези предмети, 
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които имат непосредствена важност за индивида, като 
формирането на идеи става чак след това. Тази селекция 
обикновено се основава на интересите на дадения човек 
– в това се състои важността на „нагласите“ (samskàra = 
конструкция на идеи). Според Буда, концепцията за ис-
тина на даден човек е неизменно свързана с неговите 
нагласи. Следователно, всички идеи са „обусловени от 
нагласи“ (samskrta). Чрез последните си думи: „Нагласи-
те подлежат на промяна“ (vayadhammà sankhàrà, D 2. 
156), Буда утвърждава, че след като идеите са не-
перманентни, не може да има абсолютна истина.  

Горната концепция за „обусловеното от нагласи“ 
(samskrta) претърпява коренна промяна след намесата на 
будистките метафизици. Изследването на Нàгàрджуна 
върху samskrta има смисъл само в контекста на тази 
промяна. То несъмнено е опит за отхвърляне на интерп-
ретациите, които представителите на Сарвàстивàда и 
Саутрàнтика правят на samskrta (както и идеите на по-
късните представители на Тхеравàда) и реставриране на 
първоначалното учение на Буда.  

За пореден път изменянето на перспективата се дъл-
жи на школата Сарвàстивàда. В ранните беседи терми-
нът samskrta се използва заедно с термина 
pratityasamutpanna без да се смята за негов синоним (S 3. 
96, 103). Докато първият означава „обусловено от нагла-
си“, вторият е бил употребяван в по-общ смисъл – „зави-
симото“. Така всички феномени, обусловени от нагласи, 
са зависими, но не всички зависими феномени са обус-
ловени от нагласи. Samskrta и pratityasamutpanna са 
отъждествени за първи път в интерпретацията върху Аб-
хидхарма. Тенденцията към отъждествяване е изразена в 
следните думи на Васубандху: „Онези, които са създаде-
ни от съчеталите се условия, се наричат samskrta“ 
(sametya sambhuya pratyayaih krtà iti samskrtàh, Akb, 4; 
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вж. същo AA 2. 252, paccayehi samàgantvà katassa). Сар-
вастивадините вероятно разбират концепцията за 
samskrta единствено като възражение срещу схващането 
за възникване на събитие в следствие на единична при-
чина (eka-pratyaya-janitam, ibid). В коментара си върху 
изказването на Васубандху, Яøомитра заявява, че 
samskrta и pratityasamutpanna са, синоними (Sakv, 171–
172), като по този начин заличава семантичната разлика 
между „направено“ (krta) и „възникнало“ (utpanna).  

Това погрешно отъждествяване довежда до допълни-
телни усложнения, особено по отношение на разбиране-
то на определението asamskrta, което Буда дава на 
nirvàja. Макар че в ранните беседи nirvàja се характе-
ризира като asamskrta, за нея не се смята, че е 
apratityasamutpanna („независима“). За ранния будизъм и 
samskrta, и asamskrta са pratityasamutpanna. Въведенето 
от Сарвàстивàда тъждество между samskrta и pratitya 
samutpanna обаче води и до изравняване на техните про-
тивоположности. Asamskrta вероятно бива разбрана в 
смисъл на apratityasamutpanna. Степента, в която това 
разбиране е било доминирано от привързаността към 
понятието за себе-природа (svabhàva) – себе-природа, 
която не е била изяснявана по никакъв друг начин, освен 
чрез утвърждаването на перманентността � – може да 
бъде единствено предмет на догадки.  

Именно концепцията на Сарвàстивàда за идентич-
ност на samskrta и pratityasamutpanna е критикувана от 
Нàгàрджуна в строфа VII. 1. Както става ясно от първия 
стих на тази строфа, Нàгàрджуна няма възражения сре-
щу допускането, че samskrta се характеризира с възник-
ване, промяна и изчезване. Това допускане е направено и 
в едно изказване от ранните беседи, приписвано на Буда. 
То гласи: „Монаси, обусловеното от нагласи има тези 
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три характеристики. Възникването на онова, което е 
обусловеното от нагласи, е налично. Изчезването му съ-
що е налично. Промяната на онова, което остава, също е 
налична“ (A 1. 152). Ако samskrta и pratityasamutpanna са 
идентични (pratityasamutpanna също дава обяснение на 
възникването, промяната и изчезването), както твърдят 
сарвастивадините, човек не би могъл да говори за тези 
три характеристики в контекста на asamskrta.  

Важно е да се отбележи, че метафизиците не включ-
ват само nirvàja в категорията asamskrta. Те полагат и 
„пространството“ (àkàsa) като asamskrta. Нàгàрджуна 
изследва импликациите на този възглед в глава V.  

 
2. utpàdàdyas trayo vyastà nàlam lakñaja-karmaji | 
samskrtasya samastàh syur ekatra katham ekadà || 
 
2. Когато триадите: възникване, траене и изчезване 
са дискретни, 
те не са подходящи 
за характеристики на обусловеното.  
Ако те бъдат съчетани, 
как е възможно да са на едно място едновременно? 
 
Тук се повдигат още възражения срещу теориите на 

Сарвàстивàда и Саутрàнтика, свързани с характеристи-
ките на обусловеното. Отделността на трите характерис-
тики, така, каквато си представят тези школи, не би поз-
волила на характеристиките да служат като характерис-
тики на обусловеното. Резултатите от идеята за отдел-
ността се изразяват в схващането на Сарвàстивàда за 
подлежаща субстанция, която бива характеризирана са-
мо повърхностно от три (или четири) мига, както и в те-
орията на Саутрàнтика, според която всеки миг е зало-
жен в предходния под формата на възможност или семе 
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(sakti, bija). Освен това, ако тези характеристики се раз-
личават една от друга и във времево, и в пространствено 
отношение, те не биха могли да се случат едновременно 
в което и да било обусловено (samskrta).  

 
3. utpàda-sthiti-bhangànàm anyat samskrta-lakñajam | 
asti ced anavasthaivam nàsti cet te na samskrtah || 
 
3. Ако обусловеното 
притежаваше друга характеристика 
освен възникване, траене и унищожение, 
налице би бил безкраен регрес. 
Ако нямаше такива [характеристики], 
то не би било обусловено.  
 
Ако възникването, траенето и изчезването са три 

различни събития, всяко от тях би изисквало допълни-
телни характеристики, които да го обясняват. Така мигът 
на възникване ще се нуждае от три допълнителни харак-
теристики на възникване, траене и изчезване преди да 
даде начало на следващия момент, а именно траенето. 
Същото важи за траенето и изчезването. Това би довело 
до безкраен регрес (anavasthà). Ако пък никой от тези 
мигове не притежава допълнителни характеристики, ми-
говете не биха могли да се определят като обусловени.  

 
4. utpadotpada utpado mulotpadasya kevalam | 
utpadotpadam utpado maulo janayate panah || 
 
4. Възникването на възникващото 
е преди всичко възникване на възникването.  
На свой ред, възникването на възникващото 
дава начало на възникването на възникване.  
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С цел да избегне безкрайния регрес, човек може да 
допусне, че възникването на възникване е основното 
възникване (mula-utpada) и че последното на свой ред 
обуславя възникване на възникване. Такова взаимно 
действие от страна на основното възникване и възниква-
нето на възникване би елиминирало безкрайния регрес.  

 
5. utpadotpada utpado mulotpadasya te yadi | 
maulenajanitas tam te sa katham janayiñyati || 
 
5. Ако възникването на възникващото 
е основното възникване, 
което не произлиза от възникване на възникването, 
как е възможно [първото] да обуслови [второто]? 
 
Тук повдигнатият от Нàгàрджуна въпрос се отнася 

към активното причиняване. Субстанциалисткият възг-
лед на Сарвàстивàда за причиняването, допускащ, че 
същността на следствието се намира в латентно състоя-
ние в условието, не допуска взаимозависимостта между 
условието и следствието. Връзката условие-следствие би 
била еднопосочна връзка. Нàгàрджуна е наясно, че ин-
тер-зависимостта, използвана във фрагмент VII. 4 с цел 
избягване на безкрайния регрес, не би била удачна в 
контекста на една субстанциалистка теория за причиня-
ването.  

 
6. sa te maulena janito maulam janayate yadi | 
maulah sa tenajanitas tam utpadayate katham || 
 
6. Ако, причинено от възникването на нещото, 
възникването на възникването 
причини възникване на нещото, 
как е възможно това възникване, 
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не причинено от него, 
да го причини? 
 
Тук Нàгàрджуна отново отказва да признае, че в кон-

текста на една теория за активно или субстанциално 
причиняване има взаимозависимост между условие и 
следствие.  

 
7. ayam utpadyamanas te kamam utpadayed imam | 
yadimam utpadayitum ajatah saknuyad ayam || 
 
7. Едно нещо, докато възниква, 
може да даде начало на друго, 
така че първото, все още не родено, 
ще може да причини второто.  
 
Тук Нàгàрджуна започва да описва теорията на кау-

залността, постулирана от Саутрàнтика и обобщена изк-
лючително сбито и ясно от Васубандху (Akb, 76–77). 
Представителите на Саутрàнтика вярват, че беседата на 
Буда за трите характеристики на съществуването – въз-
никване (utpàda), промяна на устойчивото (sthitasyanya 
thatva) и изчезване (vyaya), е била предвидена за глупави 
хора, заслепени от невежество (avidyandhabalah). Спо-
ред Саутрàнтика признаването на такива характеристики 
е свързано с вяра в субстанциалното съществуване (astit-
va) на „обусловеното“ (samskrta) (вж. ibid., 77). Тези три 
характеристики обаче не са част от реалността, която се 
състои от мигновени (kñajika) събития. Такива мигнове-
ни събития или впечатления, настъпващи едно след дру-
го със светкавична последователност (purvasya 
purvasyottarakñajasyanubandhah), предизвикват появата 
на „промяната на устойчивото“ (sthityanyathatva), макар 
то да е просто поредица от събития (pravaha), подобни 
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едно на друго (avisadrsa). В този контекст възникването 
е само непосредственото възникване от едно състояние 
на не-съществуване (pratikñajam abhutva bhava utpadah). 
Следователно мигът идва от никъде и изчезва незабавно. 
(Естествено е тук да се припомни схващането на Хюм за 
причинните връзки).  

В настоящата строфа Нàгàрджуна дава свое описа-
ние на въпросната теория за промяната. Тъй като тази 
теория е основана върху признаването на мигновеността 
(kñajikatva), Нàгàрджуна настоява, че предхождащото 
събитие следва да поражда следващо събитие (в редици-
те от подобни едно на друго събития), дори преди пред-
хождащото да е породено, защото то не устоява доста-
тъчно, за да породи следващото. С други думи, ако има-
ше каквато � да е причинна връзка между две мигнове-
ни събития, мигът, който служи като причина следва да е 
готов да породи следствие преди да отмине, т. е., преди 
дори да е възникнал.  

 
8. pradipah sva-paratmanau samprakasayita yatha | 
utpadah svaparatmanav ubhav utpadayet tatha || 
 
8. Както светлината озарява себе си и други неща, 
така възникването поражда себе си и нещата.  
 
Тук се използва метафора с цел да се илюстрира по-

нятието на Саутрàнтика за причинната теория. Смисълът 
на аргумента е, че не е необходимо дадено събитие да 
устои преди да произведе друго. Не е нужно факлата или 
светлината да останат за известно време, за да осветят 
себе си и нещата около тях. Това е аргументът, който 
Саутрàнтика и други идеалистични школи използват, за 
да оправдаят съществуването на cogito, обсъдено по-горе 
(вж. също Masaaki Hattori, Dignaga On Perception, 
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Cambridge: Harvard University Press1968, 101). Предста-
вителите на Саутрàнтика са се страхували, че всяка кон-
цепция за траене или застой (sthiti) би довела до непри-
емливия възглед за субстанция (svabhàva).  

 
9. pardipe nandhakaro ‘sti yatra casau pratiñthitah | 
kim prakasayati dipah prakaso hi tamo-vadhah || 
 
9. Тъмнината не съществува нито в светлината, 
нито на което и да е друго място.  
Какво озарява светлината? 
Защото озаряването е унищожение на тъмнината.  
 
Тук започва критиката на Нàгàрджуна срещу теория-

та на Саутрàнтика. За да елиминира метафизиката, свър-
зана с тяхната теория на промяната и причинността, 
Нàгàрджуна поставя под въпрос значението на термина 
„озаряване“ (prakàsa). Според Нàгàрджуна светлината 
(àloka) и тъмнината (andhakàra) са взаимо-релативни 
идеи. Същото схващане е изказано от Буда в S 2. 150, 
където се казва: „Този така наречен елемент на светлина 
е познаваем чрез зависимостта му от тъмнината“ 
(yàyam... àbhàdhàtu ayam dhàtu andhakàram paticca 
pakkayati; вж. също пасажа на Нàгàрджуна в неговия 
Ratnavali [Ratnàvali of Nàgàrjuna, ed. G. Tucci, Journal of 
the Royal Asiatic Society, London 1934, 1936, 1. 48]). Връз-
ката тук е представена като контраст – отсъствието на 
едното означава присъствие на другото. Така „озарява-
нето“ е синоним на „унищожение на тъмнината“ (tamo-
vadhah) – едното не е причинено от другото по никакъв 
субстанциален път.  

 
10. katham utpadyamanena pradipena tamo hatam | 
notpadyamano hi tamah pradipah prapnute yada || 



259 

 

 
10. Как е възможно 
тъмнината да бъде премахната  
от появяваща се светлина, 
когато светлината несъмнено 
не достига тъмнината? 
 
Този пример за светлина и тъмнина, обикновено из-

ползван за илюстрация на причинната връзка между две 
мигновени събития, тук е показан като неуместен, поне-
же в крайна сметка води до едно по-скоро субстанциа-
листкото понятие за светлина, която достига до тъмни-
ната, за да я унищожи.  

 
11. aprapyaiva pradipena yadi va nihatam tamah | 
iha-stahah sarva-loka-stham sa tamo nihaniñyati || 
 
11. Напротив, ако тъмнината е премахната 
от недостигаща я светлина, 
то тази светлина, останала тук, 
ще отстрани тъмнината във всички светове.  
 
Противоположността на субстанциалисткия възглед, 

за който става дума в VII. 10, е показана тук като носи-
тел на допълнително объркване. Ако светлината може да 
унищожи тъмнината без да я достига, това би имплици-
рало, че всяка искра светлина където и да било би уни-
щожила тъмнината в цялата вселена.  

 
12. pradipah sva-paratmanau samprakasayate yadi | 
tamo ‘pi svaparatmanau chadayiñyaty asamsayam || 
 
12. Ако светлината озарява и себе си и другите, 
то тъмнината със сигурност 
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би скривала себе си и другите.  
 
Като използва аргумента на субстанциалистите от 

VII. 8, т. е. че светлината озарява както себе си, така и 
другите, Нàгàрджуна показва, че същото може да се ка-
же за тъмнината, което премахва смисъла на използва-
ния от субстанциалистите пример.  

 
13.anutpanno ‘yam utpadah svatmanam janayet katham | 
athotpanno janayate jate kim janyate punah || 
 
13. Как може едно не-възникнало възникващо 
да причини себе си? 
Ако възникналото е, което причинява, 
то бидейки родено, кое е онова, 
което се причинява отново? 
 
Методът, възприет във фрагмент I. 6 с цел критика 

на причинните теории за идентичността и не-
идентичността, се прилага тук за да отхвърли понятието 
за себе-създаващо се възникване. Предположенията, 
свързани с теорията на Саутрàнтика за мигновеното въз-
никване, са показани ясно чрез изследването на т. нар. 
„дълбинни структури“.  

S 
Възникващото създава себе си.  
NP     VP 
1. (Не-възникналото)  създава себе си.  
2. (Възникналото) възникващо създава себе си.  
Първата алтернатива е невъзможна. Втората е безс-

мислена.  
 
14. notpadyamànam notpannam nanutpannam 
kathamcana | 
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utpadyate tathakhyatam gamyamana-gatagataih || 
 
14. Нито възникващото сега, 
нито възникналото, 
нито не-възникналото 
са възникнали по някакъв начин.  
Това вече беше обяснено чрез понятията 
за движещо се сега, движено и още не-движено.  
 
Анализът на концепциите за възникващо по настоя-

щем (utpadyamana), възникналото (utpanna) и не-
възникналото (anutpanna) може лесно да се сравни с 
анализа на движението във втора глава.  

 
15. utpadyamanam utpattav idam na kramate yada | 
katham utpadyamanam tu partityotpattim ucyate || 
 
15. Ако това настоящо възникващо 
не е налице във възникването, 
то как е възможно за сега възникващото 
да се говори като за зависим произход? 
 
Първият стих използва концептуалния апарат на суб-

станциалистите за изразяване на следствието (т. е. въз-
никването по настоящем, utpadyamana) като изведено от 
причината (т. е. възникването, utpatti). Това е теория за 
себе-създаване. Както беше посочено във фрагмент I. 7, 
Нàгàрджуна смята това каузално обяснение като безс-
мислено, защото в действителност в неговия контекст 
няма създаване на нещо ново. Това просто е себе-
пресъздаване.  

Ако субстанциалистите бяха възприели терминоло-
гията на Буда, използвана толкова често от Нàгàрджуна, 
последният би могъл да каже че „възникването сега е за-
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висимо (pratitya) от възникването“. Макар това да звучи 
като формулировката, която Буда (и следователно 
Нàгàрджуна) дават на каузалния принцип, Нàгàрджуна 
отказва да я приеме. Това се дължи на факта, че зависи-
мият произход не означава просто пре-създаването на 
същото нещо. В този случай става дума за обяснение на 
възникването сега (utpadyamana) въз основа на възник-
ването (utpatti), а това е чиста тавтология без каквато и 
да било нова информация. „Зависимият произход“ обяс-
нява възникването на нещо ново или различно, макар че 
това ново или различно не е радикализирано до степен 
на пренебрегване на зависимостта му.  

Настоящата строфа показва начина, по който предс-
тавителите на Саутрàнтика се опитват да обяснят причи-
няването чрез „свързване“ на мигновени дискретни същ-
ности и в крайна сметка достигат до субстанциалистка 
концепция за причиняването. В единия случай те трябва 
да приемат себе-причиняването, а в другия трябва да се 
задоволят с просто пресъздаване, което не носи никакво 
обяснение на творческата способност. „Зависимият про-
изход“ обяснява тази способност без да попада в субс-
танциалисткия капан.  

 
16. pratitya yad yad bhavati tat tac chantam 
svabhavatah | 
tasmad utpadyamanam ca santam utpattir eva ca || 
 
16. Всичко онова, което настъпва зависимо, 
е изначално в покой.  
Следователно, това което възниква сега, 
както и самото възникване, са в покой.  
 
Това изключително важно изказване идва след фраг-

мент VII. 15, където Нàгàрджуна отказва да признае она-
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зи формулировка на „зависимия произход“, която носи 
импликацията на себе-причиняване (svata-utpatti). Поня-
тието за зависимия произход (pratitya bhavati = 
pratityasamutpada) не включва каквато и да е идея за се-
бе-причиняване, свързана със субстанция или себе-
природа (svabhavatah satam) и, в конкретния случай, е 
„изначално в покой“. То не допринася към понятието за 
„аз“ (atman, svabhava) или „друг“ (para) и в резултат на 
това не генерира страст (raga) или омраза (dveña), при-
вързване или отвращение. Това е един по-удачен възглед 
по отношение на възникващото сега (utpadyamana) и 
възникването (utpatti). Този възглед допринася за разби-
рането (jkana) или мъдростта (prajka), която води до 
свобода (vimukti, nirvaja). Несъмнено, тук не става дума 
за отхвърляне на възникването (utpada, utpatti), а по-
скоро за един не-субстанциалистки начин за осмисляне 
на възникващите феномени.  

 
17. yadi kascid anutpanno bhavah samvidyate kvacit | 
utpadyeta sa kim tasmin bhava utpadyate ‘sati || 
 
17. Ако има някъде не-възникнало съществуващо, 
то това би възникнало.  
Щом такова нещо не съществува, 
как е възможно да възникне едно съществуващо? 
 
Тук Нàгàрджуна поставя теорията на Сарвàстивàда 

за идентичността срещу възгледа на Саутрàнтика за не-
идентичността. Идентичната каузална теория признава 
перманентна и вечна същност (bhava), която лежи скрита 
някъде (kvacit) и следователно още не е възникнала 
(anutpanna). Ако такова нещо съществуваше, за него 
може да се каже, че възниква. Но ако това нещо се окаже 
не-съществуващо (tasmin asati), как е възможно човек да 
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каже, че това нещо или същност възниква? Това отново е 
критика срещу теорията на Саутрàнтика, признаваща 
възникване на не-съществуваща същност (abhutva bhava 
utpada, Akb, 77; вж. също Kalupahana, Causality, 151). Тук 
Нàгàрджуна твърди, че причинната теория на Сарвaс-
тивaда е разбираема по някакъв начин за разлика от тео-
рията за възникването на не-съществуваща същност на 
Саутрaнтика, която е напълно безсмислена.  

 
18. utpadyamanam utpado yadi cotpadayaty ayam | 
utpadayet tam utpadam utpadah katamah punah || 
 
18. Ако възникването причинява 
това сега възникващо,  
кое възникване отново би причинило 
възникването на това възникване? 
 
Теорията на Саутрàнтика за дискретните събития 

неизбежно води до безкраен регрес. Както беше споме-
нато преди, представителите на Саутрàнтика са били 
принудени да признаят понятието за възможност (sakti, 
bija), за да избегнат този безкраен регрес. Нàгàрджуна 
обаче не приема това решение.  

 
19. anya utpadayaty enam yady utpado ‘navasthitih | 
athanutpada utpannah sarvam utpadyate tatha || 
 
19. Ако едно възникване предизвиква друго, 
възникването ще се окаже в безкрайна регресия.  
Ако не-възникващото е възникнало, 
тогава то ще причинява всичко по този начин.  
 
Теорията на Саутрaнтика не само води до безкраен 

регрес (anavasthà), но и допринася за хаотичния възглед, 
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според който всичко може да произлезе от всичко. Този 
възглед е противоположен на позицията на сарвастива-
дините, според които нищо не произлиза от нищо. Кау-
залната еднородност няма каквото и да било място в 
схемата на Саутрàнтика. Това е още една допирна точка 
между възгледите на Саутрàнтика и Хюм по отношение 
на причинността.  

 
20. satas ca tavad utpattir asatas ca na yujyate | 
na satas casatas ceti purvam evopapaditam || 
 
20. Така нито възникването на съществуващо, 
нито възникването на не-съществуващо е смислено.  
Това важи и за възникването на нещо, 
което е едновременно съществуващо 
и не-съществуващо, както беше обяснено.  
 
В тази строфа Нàгàрджуна продължава да настоява, 

че нито теорията за идентичността на причиняването, 
нито тази за неговата не-идентичност, нито дори комби-
нация от двете биха обяснили по подходящ начин всич-
ки проблеми, свързани с причинността.  

 
21. nirudhyamanasyotpattir na bhavasyopapadyate | 
yas canirudhyamanas tu sa bhavo nopapadyate || 
 
21. Възникването на съществуващо, което изчезва, 
не е смислено.  
Съществуващо, което е не-възникнало, 
е безсмислено.  
 
Теорията, обсъдена във фрагмент VII. 20, поддържа-

ше възникването на не-съществуваща същност. Сега на 
дневен ред идва въпроса за възникването на събитие, ко-



266 

ето изчезва. Тълкувателите на Абхидхарма признават 
два типа причини (hetu), които дават основа за каузална-
та производителност на едно изчезващо събитие 
(nirudhyamane karitram dvau hetu kurutah, AK ii. 63; AKB, 
100; вж. също определението на karitra в AD 321; Adv., 
281). Нàгàрджуна не е склонен да приеме, че едно съ-
ществуващо, което е на път да изчезне, може да възник-
не. Казано по друг начин, изчезването и възникването не 
могат да бъдат описани като събития, случващи по от-
ношение на една и съща същност. Или по-точно – според 
Нàгàрджуна една променяща се субстанция е неприем-
лива. Също така, човек не може да говори за същност, 
която не изчезва (anirudhyamana).  

 
22. na sthita-bhavas tiñthaty asthita-bhavo na tiñthati | 
na tiñthati tiñthamanah ko ‘nutpannas ca tiñthati || 
 
22. Съществуващо, което е трайно, не е статично, 
нито съществуващо, което не е трайно, е такова. 
Траещото сега не е статично. 
Кое не-възникнало може да трае? 
 
Сарвастивадините (и особено представителите на 

Вайбхàøика) настояват, че ако на една същност 
(dharma) не бъде признато „траене“ (sthiti), нейната кау-
зална производителност също не може да бъде призната 
(Adv, 109). Това е обратното на възгледа на Саутрàнтика, 
за който стана дума в VII. 21, а именно, че когато една 
същност изчезва, тя генерира каузална производител-
ност. Така докато представителите на Саутрàнтика от-
казват да приемат момент на траене с аргумента, че това 
би довело до установяване на субстанция, сарвастивади-
ните настояват за приемането на такъв момент.  
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Оттук сарвастивадините твърдят, че статичният мо-
мент устоява (sthita-bhavah tiñthati), най-вече защото до-
пускат, че траенето има своя собствена природа 
(svabhava). Ако нямаше такава природа, феномените не 
биха могли да устоят. Тук отново се появява разграниче-
нието между феномена и неговата статична природа. 
Нàгàрджуна не отрича, че феноменът може да устои, а че 
статичната природа може да устои (asthita-bhavah 
tiñthati). Това изглежда като противоречие от страна на 
Нàгàрджуна. От друга страна, да се каже, че „устоява-
щото сега устоява“ (tiñthamànah tiñthati), би било тавто-
логия.  

Всички, споменати по-горе възгледи се отнасят към 
нещо, което вече е възникнало. Тук Нàгàрджуна настоя-
ва, че не можем да говорим за траене на не-възникнала 
същност.  

 
23. sthitir nirudhyamanasya na bhavasyopapadyate | 
yas canirudhyamanas tu sa bhavo nopapadyate || 
 
23. Траенето на съществуващо, което изчезва, 
не е смислено.  
Съществуващо, което е не-изчезващо, 
също не е смислено.  
 
Докато саутрантиците (както беше споменато по-

рано) разглеждат каузалната ефективност на феномена в 
момента на неговото възникване (utpada) и така не при-
емат статичен момент, то сарвастивадините изтъкват, че 
без статичен момент феноменът не може да бъде каузал-
но ефективен (yadi hi dharmasya sthitir na syat, 
tasyatmanya-vasthitasya hetvakhyah saktiprabhavaviseño na 
syat, Adv, 105). Моментът на траене е следван от тлеене 
(jara) и унищожение (vyaya). Ако сарвастивадините не 
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желаят да признават каузална ефективност на феномена 
в момента на възникването му – една минимална едини-
ца време – те ще са склонни да приемат такава каузална 
ефективност в статичен момент, който започва да изчез-
ва (nirudhyamana). Затова тук аргументът на Нàгàрджуна 
е насочен срещу сарвастивадините. Той казва: „Траенето 
на съществуващо, което изчезва по настоящем, не е 
смислено“. Тук някой може да допусне, че критиката на 
Нàгàрджуна срещу теорията на Сарвàстивàда за траене-
то го принуждава да приеме противоположния възглед, а 
именно, че съществува феномен, който не е изчезващ 
(anirudhyamàna). Именно това е отречено във втория ред 
на настоящата строфа. 

 
24. jara-maraja-dharmeñu sarva-bhaveñu sarvada | 
tiñthanti katame bhava ye jara-marajam vina || 
 
24. Ако всички съществуващи 
са поначало тленни и смъртни, 
кои съществуващи могат да траят 
без тлеене и смърт? 
 
Това е пряко възражение срещу всяка идея за реално 

траене (sthiti) на феномените. Възражението се основава 
на емпиричните понятия за тлеене и смърт (jara-
maraja), използвани от самия Буда.  

Тълкувателите на Абхидхарма изглежда са изпитали 
трудности при хармонизирането на своите теории за 
мигновеността с описанието, което Буда дава на „обус-
ловеното от нагласи“ (samskrta) като притежаващо три 
характеристики (triji lakñajani) (A 1. 152; Tseng 12. 5 
[Taisho 2. 607c]. За разлика от сарвастивадините, които 
признават четвърти момент (caturtham atra vaktavyam 
syat, Akb, 75) като разделят „промяната на устойчивото“ 
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(thitassa akkathatta) на два момента – траене (sthiti) и 
тлеене (anyathatva, jara), Саутрàнтика признава само два 
момента и отхвърля както траенето, така и тлеенето. От 
Тхеравàда пък приемат теория за три момента като още 
веднъж изключват тлеенето.  

Васубандху надълго и нашироко обсъжда нуждата на 
сарвастивадините да признаят траене и отхвърлянето на 
това траене от представителите на Саутрàнтика (Akb, 
75–76). И двете школи допускат (това важи и за по-
късните представители на Тхеравàда), че определението 
на Буда за „обусловеното от нагласи“ в три характерис-
тики (възникване, тлеене или промяна на устойчивото и 
изчезване) се отнася само за не-просветлените (vineyaja-
nartham). Ето защо, настояват те, Буда използва термина 
„явява се“ (pakkayati, prajkayate), когато говори за тези 
три характеристики. Не такъв е случаят с теорията за ми-
говете (na tu kñajasya) в Абхидхарма.  

Тълкувателите на Абхидхарма (които вероятно не са 
осъзнавали, че в Абхидхарма отсъства теория на мигове-
те) правят разграничение между „беседите“ (sutra) и тек-
стовете от Абхидхарма, сравнимо с разграничението, 
направено в Saddharmapujdarika между текстовете от 
Àгама и тези на Махàÿна. Те приемат, че изследването 
на Абхидхарма (извършено чрез теория на миговете) е 
предназначено за тези, които наистина разбират „значе-
нието“ (arthajka), а не за онези, които просто следват 
„текстовете“ (granthajka). Така се утвърждава определе-
нието за Абхидхарма като съдържаща „неопетнена 
мъдрост“ (praka ‘mala sanucara ‘bhidharmah, AK i. 21).  

Нàгàрджуна изглежда не е повлиян от тези изказва-
ния на будистките метафизици. Вероятно той е бил на-
ясно, че и трите възгледа, представени от Сарвàстивàда, 
Саутрàнтика и по-късните представители на Тхеравàда 
(последните вероятно не са му били известни), са несъв-
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местими с концепцията на Буда за промяна, изразена 
чрез термините „тлеене“ и „смърт“ (jarà-maraja). Ето 
защо Нàгàрджуна не приема съществуващи (bhava), кои-
то са свободни от тлеене и смърт. 

 
25. sthityanyaya sthiteh sthanam tayaiva ca na yujyate | 
utpadasya yathotpado natmana na paratmana || 
 
25. Устояването на траещо нещо, основано на тра-
енето на себе си или на друго, не е смислено.  
То е като липсата на възникване на възникващото, 
независимо дали от себе си или от друго.  
 
Ако траенето (sthiti) е отделно събитие, философите, 

които се опитват да го обяснят чрез причинност, следва 
да твърдят, че то може да се случи или в зависимост от 
себе си (= себе-причиняване, svatotpatti) или въз основа 
на друго (външно причиняване, parata utpatti). И двете 
твърдения са неудачни. Критиката тук е подобна на она-
зи, направена във връзка с концепцията за възникване 
във фрагменти VII. 18–19.  

 
26. nirudhyate naniruddham na niruddham nirudhyate | 
tathapi nirudhyamanam kim ajatam nirudhyate || 
 
26. Това, което не е изчезнало, не изчезва. 
Това, което е изчезнало, също не изчезва.  
Така е и с това, което изчезва сега. 
Нероденото ли тогава изчезва? 
 
След анализа на метафизичните концепции за въз-

никване (utpada) и траене (sthiti), Нàгàрджуна се заема с 
проблема за изчезването или унищожението (nirodha, 
vyaya). Критиката му следва метода, възприет във фраг-
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мент II. 1, с изключение на крайния въпрос: „Нероденото 
ли тогава изчезва?“. Ако изчезването бъде разбрано в 
смисъла на мигновено изчезване, то не може да бъде 
обяснено. От друга страна, ако човек приеме (както сар-
вастивадините) перманентна и вечна субстанция 
(svabhàva), която в същото време би била неродена 
(ajàta), то тя със сигурност не може да спре да същест-
вува.  

 
27. sthitasya tavad bhavasya nirodho nopapadyate | 
nasthitasyapi bhavasya nirodha upapadyate || 
 
27. Изчезването на едно съществуващо, 
което е траело, не е смислено.  
Изчезването на едно съществуващо, 
което не е траело, също не е смислено.  
 
Както бе споменато по-рано, в беседата на Буда става 

дума за „промяна на това, което е останало“ (thitassa 
akkathatta), като „това, което е останало“ (thita) не имп-
лицира нещо, останало статично без каквато и да е про-
мяна, а по-скоро „това, което се е случило“ (bhuta, 
bhutva). Онова, което се е случило, след това може да 
спре да съществува. Така „промяната на това, което е ос-
танало“ (а именно, нещо, което е преминало през процес 
на промяна или трансформация – viparijama) стига до 
своя край. Оттук следва, че е смислено да се говори за 
прекратяване (vaya) само след „промяна на това, което е 
останало“ (thitassa akkathatta).  

Не така обаче стоят нещата с траенето (sthiti), най-
вече защото това траене бива разграничено от промяната 
(anyathatva). Траенето като такова имплицира, че нещо 
остава за известно време без промяна и след това без ни-
каква причина то следва да започне внезапно да се про-
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меня или да престане да съществува. Това е импликаци-
ята на теорията, за която става дума в първия стих и коя-
то не е приемлива за Нàгàрджуна.  

Вторият стих маркира също толкова неприемливия 
възглед на Саутрàнтика, според които едно събитие пре-
късва непосредствено в точката на възникване, без да ос-
тава нито един миг (kñajikasya hi dharmasya vina sthitya 
vyayo bhavet, Akb, 77).  

 
28. tayaivavasthayavastha na hi saiva nirudhyate | 
anyayavasthayavastha na canyaiva nirudhyate || 
 
28. Несъмнено, определено състояние 
[на съществуване] 
не се прекратява от състояние, 
тъждествено на самото него. 
Нито пък състояние [на съществуване] 
се прекратява от друго състояние, 
различно от самото него.  
 
Принципите на себе-причиняване (svata-utpatti) и 

външно причиняване (parata-utpatti), отхвърлени в първа 
глава, могат да бъдат приети с цел обяснение на изчезва-
нето (nirodha) „като такова“, особено ако то бъде разб-
рано по начина, по които представителите на Саутрaн-
тика и Сарвaстивaда го разбират. Или прекратяването 
ще трябва да се случи от само-себе си, или въз основа на 
друго. Тези дебати са били особено ожесточени по вре-
мето на схоластичния период на индийската философия 
(специално по време на доминирането на учението за 
мигновеността), когато се е спорило дали унищожението 
е наследено по рождение или е предизвикано от външни 
причини/условия (вж. Adv., 106–108). Възражението на 
Нàгàрджуна е насочено и срещу двата възгледа.  
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29. yadaiva sarva-dharmajam utpado nopapadyate | 
tadaiva sarva-dharmajam nirodho nopapadyate || 
 
29. Несъмнено, 
ако възникването на всички неща не е смислено, 
не е смислено и изчезването на всички неща.  
 
Трябва да се отбележи, че вместо термина utpada 

(възникване) като прилагателно към dharma е употребен 
терминът sarva (всичко). Това означава, че Нàгàрджуна 
не отхвърля всички форми на възникване (sarva-utpada) 
като безсмислени. По-скоро той критикува обсъдената 
по-рано употреба на концепцията за възникването 
(utpada) по отношение на всеки или всички феномени 
(dharma). Ако възникването в един метафизичен смисъл 
не може да бъде приложено към всички феномени, то 
изчезването (nirodha), мислено по подобен начин, също е 
не-приложимо.  

 
30. satas ca tavad bhavasya nirodho nopapadyate | 
ekatve na hi bhavas ca nabhavas copapadyate || 
 
30. По-нататък, 
изчезването на истинско съществуващо 
не е смислено.  
Несъмнено, в контекста на идентичността 
нито съществуването, нито не-съществуването 
е смислено.  
 
31. asato ‘pi na bhavasya nirodha upapadyate | 
na dvitiyasya sirasah chedanam vidyate yatha || 
 
31. Изчезването на не-реално съществуващо 
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също не е смислено, 
точно както второ обезглавяване не е възможно.  
 
До момента критиката на Нàгàрджуна се придържа-

ше към възникването, траенето и изчезването, схванати 
субстанциално като събития в самите себе си. В настоя-
щия контекст той се завръща към критиката на изчезва-
нето на действително съществуващи (satah bhavasya), 
подобна на критиката на действително съществуващите 
от глава първа. За Нàгàрджуна са неприемливи нито съ-
ществуването, нито не-съществуването, нито комбина-
цията от двете.  

 
32. na svatmana nirodho ‘sti nirodho na paratmana | 
utpadasya yathotpado natmana na paratmana || 
 
32. Няма изчезване от себе си или от друга същност, 
както възникването не е нито от себе си, 
нито от друго.  
 
Това е последната критика срещу теориите за иден-

тичността и не-идентичността, приложени към идеята за 
изчезване (nirodha). Тя е сравнима с критиката на въз-
никването (utpada), представена в VII. 12.  

 
33. utpada-sthiti-bhanganam asidher nasti samskrtam | 
samskrtasyaprasiddhau ca katham setsyaty asamskrtam|| 
 
33. С не-установяването на 
възникване, траене и изчезване, 
обусловеното не съществува.  
Ако е не-установено обусловеното, 
как е възможно да има не-обусловено? 
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Възникването (utpada), траенето (sthiti) и унищоже-
нието (bhanga), както са разбрани от метафизиците, не 
биха били в подкрепа на концепцията за „обусловено“ 
(samskrta). Ако така схванатото „обусловено“ (samskrta) 
не може да се твърди, несъмнено не е състоятелна такава 
концепция за „безусловното“ (аsamskrta). 

Един изключително важен факт, който не може да 
бъде отминат без подробно изследване на съдържанието 
на цялата настояща глава е, че докато Нàгàрджуна целе-
насочено критикува трите типа събития (възникване, 
траене и изчезване), той не предприема никаква критика 
по отношение на тлеенето (jarà). Нещо повече, във 
фрагмент VII. 24 тлеенето и смъртта (jarà-maraja) са из-
ползвани като аргументи за отхвърляне на траенето 
(sthiti). Накратко, концепциите на Буда за възникване 
(uppada), изчезване (vaya, nirodha), промяна на това, ко-
ето е останало (thitassa akkathatta), тлеене (jara) и не-
перманентност (anicatta) не са засегнати от критиката 
наНàгàрджуна. При тях няма място за субстанциална 
същност (atman или svabhava) и следователно те са на-
пълно съвместими прочутото учение на Буда за не-
субстанциалността (anatta). Не е възможно философ от 
ранга на Нàгàрджуна да не различи емпиричната приро-
да на анализа, който Буда извършва върху „характерис-
тиките на обусловеното от нагласи“ (sajkhatassa 
sankhata-lakkhajani), от тълкувателите на Абхидхарма.  

 
34. yatha maya yatha svapno gandharva-nagaram yatha| 
tathotpadas tatha sthanam tatha bhanga udahrtam || 
 
34. Подобни на илюзия, на сън, 
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на град на гандхарви164 
се оказаха възникването, траенето и изчезването.  
 
Ако анализът върху съдържанието на настоящата 

глава е точен, не би могло да има съмнение, че илюзия-
та, изразена чрез „сън“ и „град на гандхарви“, е прило-
жима само към метафизичните идеи за възникване, трае-
не и изчезване, представени от тълкувателите на Аб-
хидхарма. Тя не е приложима към нито една от концеп-
циите на Буда за възникване, изчезване, тлеене, промяна 
и не-перманентност, които самият Нàгàрджуна приема.  

Буда използва сравненията с пяната (pheja), мехура 
(bubbula), миража (marici), живовляка (kadali) и илюзия-
та (maya), за да илюстрира не-субстанциалността на пет-
те агрегата (S 3. 142). Тук Нàгàрджуна използва подобни 
сравнения със същата цел. Небрежното прилагане на те-
зи сравнения към обяснението на всички типове идеи, 
независимо дали са субстанциалистки или не-
субстанциалистки, е дало началото на огромни недора-
зумения в разбирането на будистката доктрина.  

                                                   
164 Гандхарва означава буквално „благовонен“, „уханен“. По-

лубожества, „небесните музиканти“ в хиндуизма. Означава още 
„призрачно тяло“ и в този смисъл се използва в будизма за отх-
върляне на идеята за субстанциално съществуване на света и на 
душата (атман) (бел. М. Братоева). 
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Глава Осма 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕЙСТВИЕТО И 
ДЕЯТЕЛЯ 

(karma-karaka-parikña) 
 
1. sadbhutah karakah karma sadbhutam na karoty ayam| 
karako napy asadbhutah karmasadbhutam ihate || 
 
1. Един реално съществуващ деятел 
не извършва реално съществуващо действие.  
Нито пък реално не-съществуващ агент 
извършва реално не-съществуващо действие.  
 
Изследването на „обусловеното от нагласи“ 

(samskrta) довежда Нàгàрджуна до друг основен фило-
софски проблем, станал обект на много недоразумения 
както сред будистите, така и сред не-будистите. Става 
дума за учението за карма.  

В ранните беседи карма и samskara (и, следователно, 
samskrta) са взаимоотнесени. За карма се смята, че фор-
мира samskara (вж. M 2. 121), но самите samskara на 
свой ред са определящи за карма. Буда, който отрича 
вечна душа или Аз (atman), често бива критикуван от 
скептици, които поставят въпроса как карма, извършена 
от „не-аз“, може да влияе на човек (anatta-katani 
kammani kam (katam) attanam phusissanti, M 3. 119; S 3. 
103). Това обаче не е проблемът за нравствената отго-
ворност (karma-phala), с който Нàгàрджуна се занимава 
в глава XVII. Настоящият проблем е свързан най-вече с 
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природата на действието и деятеля (karma-karaka). Кога-
то този въпрос бива повдиган в беседите, много често се 
отговаря, че няма субстанциален агент, който да е автор 
на действията. Това, което обикновено се смята за субс-
танциално същество (satta) или личност (puggala) не е 
нищо повече от „купчина нагласи“ (sankhara-pukja, S 1. 
134). „Купчина нагласи“ е друг термин за петте агрегата 
(skhandha), всеки от които се формира чрез sankhara (S 
3. 87; Tsa 2. 14 [Taisho 2. 11c]). Нито „купчината нагла-
си“, нито агрегатите са били мислени като субстанциал-
ни, т. е. като притежаващи собствена реалност. „Нагла-
сите“ (sankhara), които се придобиват от личността (и 
следователно са не-перманентни), са отговорни за при-
чиняването на въпросната личност. Следователно, спо-
ред ранния будизъм, нито личността, нито агрегатите 
(сред които са и нагласите – sankhara) притежават как-
вато и да било субстанциална реалност. На първо място, 
самите нагласи са не-перманентни (vayadhamma sank-
hara, D 2. 156), а на второ всички феномени, включител-
но всички личности или агрегати, са не-субстанциални 
(sabbe dhamma anatta, M 2. 228; S 3. 133; 4. 401; A 1. 286; 
Tsa 10. 7 [Taisho 2. 668]).  

Когато обаче каноническите текстове на Абхидхарма 
отричат реален Аз или душа (atta) и изброяват различни-
те физиологически и психически фактори, които консти-
туират човешката личност, тълкувателите на тези факто-
ри започват да спекулират и признават реално съществу-
ване на многообразието от фактори. Така се появява за-
щитаваната от сарвастивадините теория за субстанциал-
ността на елементите.  

Следователно, в стремежа си да утвърди не-субстан-
циалността на всички елементи (dharma-nairatmya), в 
настоящата секция от трактата си Нàгàрджуна е прину-
ден да изследва концепциите за действие (karma) и за 
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деятеля на такова действие (karaka) (така въпросът за 
нравствената отговорност е оставен за по-обстойна дис-
кусия в по-подходящ момент). Както беше обяснено по-
рано, Нàгàрджуна осъзнава, че концепциите за субстан-
циално съществуване (sat, astitva) както и тези за абсо-
лютно не-съществуване (asat, nastitva) са двете крайнос-
ти, които трябва да бъдат избегнати във всяко обсъждане 
на действието и деятеля.  

 
2. sadbhutasya kriya nasti karma ca syad akartrkam | 
sadbhutasya kriya nasti karta ca syad akarmakah || 
 
2. Една реално съществуваща същност 
не притежава дейност. 
Следователно, действието би било без деятел.  
Реално съществуваща същност 
не притежава дейност.  
Следователно, дори деятелят би бил бездействен.  
 
Това е един изключително интересен анализ на пос-

ледствията от признаването на реално съществуваща 
същност (sadbhuta), която може да бъде душа или Аз 
(pudgala, atman) или дори субстанция (svabhava). Кон-
цепцията за Аз (atman), така, както е представена в субс-
танциалистките традиции, например в Упанишадите, е 
концепция за чиста, перманентна и вечна същност, недо-
сегаема за промените, които протичат във феноменалния 
свят. Тази същност е отвъд всички форми на дуалност и 
многостранност. Концепцията за субстанция, макар и 
рядко определяна като „чиста същност“, все пак напълно 
споделя останалите характеристики, а именно перманен-
тността, вечността, не-дуалността и не-многостран-
ността. Това означава, че всяка дейност, всяка промяна 
по качество, количество, естество или форма би била са-
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мо привидна. Реалното или същинското е вечно. Тези 
импликации на теорията за субстанция (svabhava) на 
Сарвàстивàда вече бяха засегнати в глава първа. Ако 
причината и следствието се окажат идентични в същ-
ността си, различието между тях става привидно. Така 
причината става не-продуктивна и подобна на „не-
подвижен дънер“ (vakjha kutattha, D 1.14, 56; S 3. 211; M 
1. 517; avicalita-nityatva, вж. Кalupahana, Causality, р. 28).  

Това схващане е експлицирано от Нàгàрджуна в нас-
тоящата строфа: „Реално съществуваща същност не при-
тежава дейност“. Същностната идентичност на причина 
и следствие води до две катастрофални последствия, 
особено по отношение на учението за карма: или дейст-
вието (karma) би се оказало „без-агент-но“ (a-kartrka) 
или деятелят (kartr) би останал „без-действен“ (a-
karmaka). 

 
3. karoti yady asadbhuto ‘sadbhutam karma karakah | 
ahetukam bhavet karma karta cahetuko bhavet || 
 
3. Ако не-съществуващ деятел 
извърши не-съществуващо действие, 
действието би било без причина 
и деятелят също би бил без причина.  
 
Ако човек приеме възгледа, противоположен на спо-

менатия във фрагмент VIII. 2, а именно, че не-
съществуваща същност извършва не-съществуващо 
действие, то и деятелят (kartr) и действието (karma) биха 
се оказали без-причинни (a-hetuka).  

Така се оказва, че фрагменти VIII. 2–3 представляват 
пряко предупреждение срещу универсалната и безраз-
борна употреба на примерите за „илюзия“ (maya), сън 
(svapna) и „град на гандхарви“ (gandharva-nagara), осо-
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бено когато става дума за обясняване на „пустотата“ 
(sunyata) (вж. напр. фрагмент VII. 34).  

 
4. hetav asati karyam ca karajam ca na vidyate | 
tad abhave kriya karta karajam ca na vidyate || 
 
4. Когато не съществува причина, 
не съществуват и следствие, и достатъчно условие.  
Когато те не съществуват, 
дейността, деятелят и действието 
също не съществуват.  
 
Тук се подчертават някои допълнителни импликации 

от отрицанието на причината, направено във фрагмент 
VIII. 3. Това отрицание не само би анулирало следствие-
то (karya) или достатъчното условие (karaja), а би дове-
ло и до пренебрегване на дейността, деятеля и действие-
то. Всичко това не е приемливо за Нàгàрджуна.  

 
5. dharmadharmau na vidyete kriyadinam asambhave | 
dharme casaty adharme ca phalm tajjam na vidyate || 
 
5. С липсата на активност и т. н.  
добро и зло също не се появяват.  
Когато и добро и зло не се появяват, 
техният плод също няма да узрее.  
 
Начинът, по който Инада превежда тази строфа, ясно 

показва предпочитанията му към трансценденталистката 
интерпретация на Нàгàрджуна, поддържана от по-ранни 
преводачи като Шчербацки, Мурти, Конзи и по-голямата 
част от японските учени. Въпреки изключително точния 
китайски превод на Кумàраджèва, Инада превежда 
dharma и аdharma респективно като фактори и не-
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фактори (p. 73). Макар да е вярно, че терминът dharma е 
използван в будистките текстове както в онтологичен 
смисъл (означавайки „феномени“), така и в етически 
смисъл (означавайки „добро“), няма никакви свидетелс-
тва, че съответстващото му отрицание а-dharma е изпол-
звано по първия начин (т. е. в онтологичен смисъл). 
Внимателното изследване на контекстуалните рамки, в 
които се среща този термин, дава достатъчно свидетелс-
тва, че терминът означава „зло“ и следователно е сино-
ним на akusala. Още повече, че от всички термини, из-
ползвани за да реферират „следствие“, терминът phala, 
който се среща в тази строфа, винаги се използва в сми-
съла на „плод“ и носи аксиологическа конотация.  

Следователно, настоящата строфа предоставя сигур-
но свидетелство, че Нàгàрджуна подкрепя нравствената 
философия, защитавана от Буда в първата му беседа – 
Dhammacappavattana-sutta. Там Буда разяснява средния 
път между две крайности. Това е пътят, който се основа-
ва на философската междинна позиция, представена в 
Беседа с Кàтÿяна.  

Вярата в субстанциално съществуване или етернали-
зъм (atthita, sassata) води до себе-разруха (atta-kilama-
thanuyoga), а идеята за нихилистично не-съществуване 
или анихилационизъм (n’atthita, uccheda) допринася за 
себе-угаждането (kama-sukhallikanuyoga) (вж. Увода). 
Строфи 3 и 4 от осма глава се отнасят до субстанциалис-
тките и анихилационистките възгледи за карма. И двата 
типа възгледи водят до напускане на нравствения живот 
(включително и нравствената отговорност), както го е 
разбирал Буда. След като в първа глава Нàгàрджуна го-
вори за artha (резултат, плод, следствие) във ръзка с 
pratyaya (причина, условие), тук той си поставя въпроса 
за „плода на действието“ (karma-phala), но оставя обс-
тойното му изследване за по-късно (глава XVII). В нас-
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тоящата глава намерението на Нàгàрджуна е да обясни 
не-субстанциалността на „деятел“ и „действие“, а не да 
реши проблема с нравствената отговорност. Въпреки то-
ва, той не може да не спомене „плодовете на действие-
то“, най-вече защото субстанциалните понятия за „дея-
тел“ и „действие“ допринасят за отхвърлянето на тези 
„плодове“.  

 
6. phale ‘sati na mokñaya na svargayopapadyate | 
margah sarva-kriyajam ca nairarthakyam prasajyate || 
 
6. Ако плодът не съществува, 
то пътят на освобождението или „небесата“ 
няма смисъл.  
Това би означавало безсмислие на всяка дейност.  
 
Нàгàрджуна се интересува не само от „върховния 

плод“ (paramartha), т. е. свободата от страдание (mokña), 
но и от плодовете (artha, phala), които напредващите по 
нравствения път (marga) хора достигат и които посте-
пенно водят до „върховния плод“. Оттук произлиза и ин-
тереса му към „небеса“ (svarga), толкова често обсъждан 
в „беседите“ като „плодовете“, на които се наслаждава 
„пътника“. Интересът му се дължи и на факта, че ако чо-
век се придържа към етернализма или анихилационизма, 
действията му се оказват „безплодни“ или „безсмисле-
ни“ (nir-artha).  

 
7. kàrakah sad-asad-bhutah sad asat kurute na tat | 
paraspara-viruddham hi saccasacc-aikatah kutah || 
 
7. Съществуващ и не-съществуващ деятел 
не извършва 
съществуващо и не-съществуващо действие, 
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защото тези определения са противоречиви.  
Къде могат да съ-съществуват 
съществуване и не-съществуване? 
 
След критиката на етерналистки и нихилистични 

възгледи за деятеля и действието, Нàгàрджуна се насоч-
ва към теорията, която се опитва да ги комбинира. Тук е 
използвана критиката от фрагмент I. 13. Според Нàгàр-
джуна, противоречивите предикати съществуване (sat) и 
не-съществуване (asat) не могат да важат за едно и също 
нещо.  

 
8. sata ca kriyate nasan nasata kriyate ca sat | 
kartra sarve prasajyante doñas tatra ta eva hi || 
 
8. Не-съществуващо действие 
не се извършва от съществуващ деятел. 
Нито пък съществуващо действие 
се извършва от сега не-съществуващ деятел.  
Ако беше така, биха се появили всички грешки, 
отнасящи се до деятеля [споменати по-рано].  
 
Съществуването (sat) и не-съществуването (asat), 

приложени към деятеля и действието, биха произвели 
теории, алтернативни спрямо споменатите по-горе, а 
именно: 

 
i. Сега съществуващ деятел (santa) 
извършва не-съществуващо (asat) действие.  
ii. Сега не-съществуващ деятел (asanta) 
извършва съществуващо (sat) действие.  
 
Тук деятелят е описан чрез сегашното причастие 

(santa).  
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9. nàsadbhutam na sadbhutah sad-asad-bhutam eva va | 
karoti karakah karma purvoktair eva hetubhih || 
 
9. На посочените по-горе основания 
един не-съществуващ деятел не извършва действие, 
което е не-съществуващо 
или едновременно съществуващо и не-съществуващо.  
 
10. nasadbhuto ‘pi sadbhutam sad-asad-bhutam eva va | 
karoti karakah karma purvoktair eva hetubhih || 
 
10. На посочените по-горе основания, 
един съществуващ деятел не извършва действие,  
– съществуващо или съществуващо 
и не-съществуващо.  
 
11. karoti sad-asad-bhuto na san nasac ca karakah | 
karma tat tu vijaniyat purvoktair eva hetubhih || 
 
11. Деятел, 
едновременно съществуващ и не-съществуващ, 
не извършва действие, 
което съществува и не съществува.  
Това трябва да се разбира с оглед същите основания. 
 
Докато във фрагмент VIII. 8 е използвано сегашното 

причастие, за да се означи деятеля, в настоящите строфи 
се прилага миналото причастие: (1) деятел, който е ста-
нал съществуващ (sad-bhuta); (2) деятел, който е станал 
не-съществуващ (asadbhuta) и (3) деятел, който е станал 
едновременно съществуващ и не-съществуващ (sada-
sadbhuta).  

В китайската версия липсва фрагмент VIII. 10.  
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12. pratitya karakah karma tam pratitya ca karakam | 
karma pravartate nanyat pasyamah siddhi-karajam || 
 
12. Един деятел процедира чрез действие 
и едно действие протича чрез деятел.  
Няма никакъв друг начин за установяването [им]. 
 
След като критикува метафизичните интерпретации 

на деятеля (karaka) и действието (karma), Нàгàрджуна 
дава позитивно определение на двата термина чрез 
принципа на „зависимия произход“ (pratityasamutpada). 
Без съмнение в Кàрикàта не може да се срещне по-
позитивно твърдение от „Няма никакъв друг начин за 
установяването [им]“ (nanyat siddhi-karajam pasyamah).  

 
13. evam vidyad upadanam vyutsargad iti karmajah | 
kartus ca karma-kartrbhyam señan bhavan vibhavayet || 
 
13. Следвайки техниката на отхвърляне 
на деятеля и действието, 
човек може да схване вкопчването.  
Другите съществуващи следва да бъдат изследвани 
чрез концепциите за действие и деятел.  
 
Нàгàрджуна започва главата с проблема за вкопчва-

нето (upadana). Ако бе приел субстанциалистките поня-
тия за деятел и действие, Нàгàрджуна не би могъл да 
обясни вкопчването. В хода на настоящата глава той ус-
пява да анализира неприемливите импликации на субс-
танциалистките възгледи – например, отричането на 
нравствената отговорност и свободата. „Отхвърлянето“ 
(vyutsarga) означава елиминиране на тези възгледи. След 
елиминирането им Нàгàрджуна предлага алтернатива на 
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изоставените възгледи, а именно – зависимия произход 
на деятеля и действието (вж. VIII. 12). Тази позиция поз-
волява задоволително обяснение на „вкопчването“ 
(upadanа). Един живот с по-малко вкопчване допринася 
за постигането на светските плодове, сред които е пости-
гането на „райско“ блаженство. Пълното елиминиране 
на вкопчването се изразява в съвършената свобода 
(mokña) или върховния плод.  

Тук „отхвърляне“ не означава, че Нàгàрджуна няма 
концепция за деятел, действие, нравствена отговорност 
или свобода. Той просто отхвърля погрешните възгледи 
и възприема по-удачни обяснения на тези феномени. 
Накрая Нàгàрджуна заключава, че подобни обяснения 
следва да бъдат приложени към всички феномени.  



288 

 

Глава Девета 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА                               
СУБСТАНЦИАЛНОТО 

(purva-parikña) 
 
1. darsana-sravajadini vedanadini capy atha | 
bhavanti yasya prag ebhyah so ‘stity eke vadanty uta || 
 
1. „За онзи, за който съществува виждане, чуване и 
т. н; и чувстване и т. н., 
той съществува преди тях“. 
Това казват някои.  
 
2. katham hy avidyamanasya darsanadi bhaviñyati | 
bhavasya tasmat prag ebhyah so ‘sti bhavo vyavasthitah|| 
 
2. Как е възможно да се вижда, 
без да е налице виждащ и т. н. ? 
Следователно без съмнение 
такова съществуващо е преди виждането и т. н.  
 
За разлика от предишната глава, посветена на отх-

върлянето на „картезианските“ методи, възприети от ня-
кои будистки метафизици, настоящата глава се занимава 
преди всичко с кантианския проект, а именно – допуска-
нето на първично условие за всички форми на познание, 
включително cogito. Така на дневен ред идва въпросът за 
предопитното съществуване (purva).  
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Нàгàрджуна не може да не е бил наясно с отношени-
ето на Буда към проблема с миналото (pubbanta). За ем-
пирик като Буда познанието на миналото (atitamse kaja) 
е толкова важно, колкото всяко друго познание (D 3. 
275). Несъмнено, познанието за „зависимия произход“ 
(paticcasamuppada) е неизменно свързано с познанието 
за миналото. Въпреки това, когато преследването на 
познанието излезе отвъд своите граници, т. е., когато чо-
век се опитва да постигне абсолютна сигурност по от-
ношение на това познание, той изпада в спекулации по 
отношение на миналото (pubbantanuditthi) без да достига 
до познанието (kaja). Brahmajala-suttanta описва мно-
жество възгледи, изложени от теоретиците, които са се 
занимавали с подобни спекулации (D 1. 13 ff., pubbanta-
kappika = purvanta-kalpika).  

Така Нàгàрджуна има основания да смята, че кон-
цепциите за cogito, atman или svabhava са били форму-
лирани от метафизици, които са се опитвали да познаят 
миналото със сигурност. Друго познание не би задово-
лило жаждата им за сигурност. Перманентен Аз, вечна 
субстанция, пред-съществуващо cogito, трансцендентал-
но единство на аперцепцията – тези понятия могат да 
обяснят всички прекъсвания на човешкия опит, както и 
неговата непрекъснатост. Символиката на колесничаря 
(Katha Upaniñad 3. 3–6), както и тази на примера с двете 
птици – едната радваща се на плода, а другата – наблю-
даваща (Mujdaka Upaniñad 3. 1. 1), възприета с толкова 
ентусиазъм от брахманистките мислители, постепенно 
нахлува във философията на будистите. Според Чан-
дракèрти, обвиненията за допускането на подобни убеж-
дения в будизма падат върху школата Sammitiya (ако не 
идентична, то близка със Саутрàнтика). Сарвастивади-
ните обаче, с тяхната svabhàva-метафизика, са не по-
малко отговорни за това отклонение от представителите 
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на Sammitiya с тяхната pudgala-метафизика или дори от 
късните тхеравадини с тяхната bhavanga-метафизика. 
Нàгàрджуна започва настоящата глава с изказване, насо-
чено не само срещу тази теория, но и срещу обосновката 
на нейните създатели.  

 
3. darsana-sravajadibhyo vedanadibhya eva ca | 
yah prag vyavasthito bhavah kena prajkapyate ‘tha sah || 
 
3. Но каквото и да е определено като съществуващо 
преди виждането, чуването и т. н.; чувство и т. н., 
по какъв начин той [то] се познава? 
 
Както обикновено, първото възражение на 

Нàгàрджуна срещу допускането на предсетивна и предо-
питна същност е епистемологическо. Това възражение 
трябва да служи като предупреждение към онези, които 
смятат, че Нàгàрджуна признава необичаен, интуитивен 
и не-сетивен опит, чрез който се познава т. нар. „върхов-
на реалност“ (paramàrtha). Въпросът, който Нàгàрджуна 
задава тук, е ясен знак за неговата осведоменост спрямо 
типа емпиризъм, защитаван от Буда в неговата Беседа за 
Всичко (Sabba-sutta, S 4. 15; вж. също Калупахана, „A 
Buddist tract on empirism“ в PEW 19 (1969): 65–67).  

 
4. vinàpi darsanadini yadi casau vyavasthitah | 
amuny api bhaviñyanti vina tena na samsayah || 
 
4. Ако той е определен като съществуващ 
дори без виждане, 
то несъмнено и виждането съществува без него.  
 
След като е проблематизирал емпиричната ва-

лидност на такова допускане, тук Нàгàрджуна повдига 
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логическо възражение. Ако предопитно съществуваща 
същност може да бъде определена без да се разчита на 
нейните опитни аспекти (например виждането), тогава 
би било логически възможно тези аспекти да бъдат оп-
ределени без предхождащата ги същност. Това логичес-
ко заключение е толкова силно, че Нàгàрджуна използва 
термина asamsaya („без съмнение“) за да го опише.  

 
5. ajyate kenacit kascit kimcit kenacid ajyate | 
kutah kimcid vina kascit kimcit kamcid vina kutah || 
 
5. Някой се познава чрез нещо. 
Нещо се познава чрез някой.  
Как е възможно да има някой без нещо 
и нещо без някой? 
 
Тук отново попадаме на метода, който Нàгàрджуна 

използва, за да даде обяснение (vyakhyana) на връзката 
между субстанция и свойство. Това е връзка по зависи-
мост и нито субстанцията, нито свойството могат да бъ-
дат разбрани правилно ако се мислят като независими 
същности, всяка от които има собствена природа.  

 
6. sarvebhyo darsanadibhyah kascit purvo na vidyate | 
ajyate darsanadinam anyena punar anyada || 
 
6. Някой не е наличен преди нечие виждане.  
Все пак, в различни случаи, 
някой може да бъде познат чрез неща, 
различни от виждане.  
 
След като отхвърля възгледа, че има същност, пред-

хождаща всички форми на опита, Нàгàрджуна се опитва 
да избегне другата крайност – допускането за две раз-
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лични същности по силата на различни опитни преживя-
вания. Въздържането от абсолютното понятие за тъж-
дество не означава, че човек трябва да се обрече на също 
толкова абсолютното понятие за различие. Нàгàрджуна 
смята, че тъждеството и различието могат да бъдат обяс-
нени чрез емпиричното понятие за зависимост.  

 
7. sarvebhyo darsanadibhyo yadi purvo na vidyate | 
ekaikasmat katham purvo darsanadeh sa vidyate || 
 
7. Ако няма виждащ преди всяко виждане, 
как може да има някой виждащ 
преди определено виждане? 
 
Изглежда, че тук Нàгàрджуна споменава интересно 

допускане, стоящо в основата на теорията за идентич-
ността. Понятието за Аз (atman) или субстанция 
(svabhava) обикновено се използва за да се обясни неп-
рекъснатостта на множества от нееднакви феномени. 
Изхождайки от тази предпоставка, Нàгàрджуна твърди, 
че ако не е възможно да се познае личност или същност, 
която предхожда всички различни форми на опита, то 
тази личност или същност не би била дадена дори в си-
туациите на индивидуален опит. Едно мигновено cogito 
би било също толкова невъзможно, колкото перманентен 
и вечен Аз (àtman).  

 
8. drañta sa eva sa srota sa eva yadi vedakah | 
ekaikasmad bhavet purvam evam caitan na yujyate || 
 
8. Ако виждащият е в същото време 
слушащ и чувстващ, 
някой би съществувал 
преди всяка една от функциите. 
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Но това е безсмислено.  
 
Само ако виждащият, чуващият и изпитващият са 

абсолютно тъждествени, може да се каже, че личността 
пред-съществува спрямо всяка индивидуална ситуация в 
опита. Нàгàрджуна основателно отрича такава абсолют-
на тъждественост. Той вероятно е смятал, че дори в акта 
на виждане на един и същ обект в различни случаи не 
може да се говори за абсолютна тъждественост, а какво 
остава за наблюдаването на различни обекти. Основани-
ето за това не е, че човешките преживявания или обекти-
те на опита се променят във всеки един момент, а че ва-
рират обстоятелствата, в които преживяванията проти-
чат. (По темата за сетивния поток вж. William James, 
Some Problems of Philosophy, Cambridge, Massachusetts: 
Harvard University Press 1979, 31–32).  

 
9. drañtanya eva srotanyo vedako ‘nyah punar yadi | 
sati syad drañtari srota bahutvam catmanam bhavet || 
 
9. Ако виждащият, чуващият и чувстващият 
са различни, 
тогава, където има виждащ, 
също така би имало чуващ, 
и така би имало множество от азове.  
 
Ако абсолютната тъждественост е невъзможна, то 

абсолютното различие също не е възможно, защото в то-
зи случай във всеки поток на опита биха се намирали 
множество от различни азове или същности, съответст-
ващи на различните преживявания.  

 
10. darsana-sravajadini vedanadini capy atha | 
[…] 
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10. Той [т. е. Азът] не е налице в елементите, 
от които възникват виждането, чуването и т. н., 
а също така чустването и т. н. 
 
В глава V, посветена на елементите (dhatu), 

Нàгàрджуна изследваше теориите, представени от мета-
физиците по отношение на физиологическите основи на 
човешкия опит като зрението, слуха и т. н. Макар че 
според Абхидхарма първите пет сетивни органа и техни-
те обекти попадат в категорията на наследената материя 
(upada rupa), няма никакъв признак, че тази класифика-
ция е свързана с допускането на „аз“ или субстанция в 
индивидуалните елементи, които конституират тези се-
тивни органи и обекти. Както беше посочено по-рано, 
отговорността за подобна метафизика се стоварва върху 
тълкувателите на Абхидхарма. Тук Нàгàрджуна се зав-
ръща към изследване на ранните беседи и на Абхидхар-
ма, където няма признаване на Аз или субстанция не са-
мо в съчетанието на агрегатите или елементите, но и във 
всеки индивидуален елемент (вж. също глава IV).  

 
11. darsana-sravajadini vedanadini capy atha | 
na vidyate ced yasya sa na vidyanta imany api || 
 
11. Ако онзи, на който принадлежи 
виждането, чуването и т. н., чувството и т. н., 
не е налице, 
също и тези функции не биха били налице.  
 
Нàгàрджуна започва с възражение срещу противни-

кова теза, утвърждаваща наличието на предхождаща 
същност, към която принадлежат преживяванията като 
виждане и чуване. Тезата на опонента имплицира, че 
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преживяванията виждане и т. н. са независими елементи, 
присвоени от също толкова независима предопитна 
същност. За Нàгàрджуна е неприемлива не само предо-
питната същност, но и преживяванията, мислени от опо-
нентите му като „сами по себе си“. Така тук не става ду-
ма за отрицание на всички форми на описание на опита, 
а по-скоро за отхвърляне на специфичен тип разграниче-
ние, до което прибягват метафизиците.  

 
12. prak ca yo darsanadibhyah sampratam cordhvam 
eva ca | 
na vidyate ‘sti nastiti nivrttas tatra kalpana || 
 
12. Където липсва някой 
предхождащ, едновременен или следващ виждането, 
там се отхвърлят мислите 
за съществуване и не-съществуване.  
 
Тук Нàгàрджуна отхвърля съществуването на неза-

висима същност в рамките на процеса на възприемане, 
независимо дали тя е преди опита, едновременна с него 
или след него. Това не означава, че той е готов да приеме 
схващането на Саутрàнтика за независимото случване на 
впечатленията, постъпващи едно след друго в мигновена 
последователност без причинни връзки. В този контекст 
(tatra) Нàгàрджуна е готов да изостави мислите (kalpana) 
за съществуване и не-съществуване (asti nastiti) по начи-
на, по който ги разбират субстанциалистите.  
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Глава Десета 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОГЪНЯ                     
И ГОРЯЩОТО 

(agnindhana-parikña) 
 
1. yad indhanam sa ced agnir ekatvam kartr-karmajoh | 
anyas ced indhanad agnir indhanad apy rte bhavet || 
 
1. Ако огънят беше горящото, 
това би било тъждество на деятел и действие.  
Ако огънят беше различен от горящото, 
той би съществувал и без горящо.  
 
Както беше посочено, глава IX е посветена на изс-

ледването на причината или основата на спекулациите, 
които в крайна сметка довеждат до убеждението в същ-
ности като „Аз“ (atman) или „субстанция“ (svabhava). 
Такива спекулации се отнасят до проблема за „минало-
то“ (purva). Защо след анализа от девета глава започва 
изследване на метафората за „огъня и горящото“ 
(agnindhana)? Какво е общото между двете теми? 

Достатъчен е само поглед към споровете от времето 
на Нàгàрджуна, за да се разбере нуждата от тази глава. 
Тук на помощ отново идва Васубандху. В неговото съ-
чинение Abhidharmakosa-bhañya той отразява спор сред 
будистите, който се води от векове. Именно този спор не 
може да се е изплъзнал от вниманието на Нàгàрджуна.  

Деветата глава от Abhidharmakosa е приложение 
(Akb, 461–479; преведено на английски от Т. И. Шчер-
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бацки, The Soul Theory of the Buddhists, в Bulleting de 
l’Academie des Sciences de Russie, Petrograd 1920, преиз-
дадено през 1970, Bharatiya Vidya Prakasan, Varanasi). 
Там става дума за полемиката с представителите на 
Vatsiputriya (смятани за близки до тези на Arya-Sammi-
tiya, вж. Sakv, 699), които защитават тезата, че съществу-
ва „истинска личност“ (santam pudgalam). В последвалия 
спор, представителите на Vatsiputriya биват принудени 
да признаят, че тази „личност“ не е нито субстанция 
(dravya) (подобна на телесната форма – rupa) и т. н., ни-
то само означение (prajkapti) (просто име, както напри-
мер „мляко“ (kñira): последното не е нищо повече от аг-
регат на субстанциите – dravya). Когато Васубандху, 
представителят на Саутрàнтика, поставя въпроса дали 
личността е реална или номинална, представителите на 
Vatsiputriya използват метафората за „огъня и горящото“ 
(agnindhana) за да илюстрират гледната си точка (Akb, 
461). След това тази метафора бива обсъдена надълго и 
нашироко и изглежда, че именно тя е най-важния спо-
соб, с който представителите на Vatsiputriya се опитват 
да обосноват концепцията си за „личност“.  

Разбираемо е, следователно, защо след като решава 
въпроса със субстанциалния агент (karaka, глава VIII), 
както и въпроса за подбудите, довели до подобна теория 
(а именно, желанието на човек да проследи идентич-
ността си в миналото, purva), Нàгàрджуна се насочва 
към изследване на тази изключително важна метафора, 
използвана от субстанциалистите като обосновка на тях-
ната концепция за агент.  

Важно е да се помни, че Васубандху, авторът на 
Abhidharmakosa, е бил представител на Саутрàнтика и е 
смятал, че „личността“ (pudgala) е само обозначение 
(prajkapti) без каквато и да било реалност. Оттук произ-
лиза и съгласието му с номиналистката позиция (Akb, 
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461, atha prajkaptih, vayam apy evam brumah). Субстан-
циалистката позиция пък (dravya-vada) се идентифицира 
с възгледа на Сарвàстивàда. Макар че на практика сар-
вастивадините да не предлагат субстанциалистка теория 
за личността, тяхната концепция за субстанция 
(svabhava) не успява да избегне подобни импликации 
(вж. Sakv, 362, svabhavata ity atmatah).  

Но ако теорията на Сарвàстивàда може да бъде иден-
тифицирана по импликация със субстанциалисткия възг-
лед за личност (pudgala), то каква концепция поддържат 
представителите на Vatsiputriya? Те търсят средна пози-
ция между субстанциализма (dravyа) и номинализма 
(prajkapti). Следователно, дискусията относно метафора-
та за „огъня и горящото“ е предвидена като решение на 
това противопоставяне.  

Аргументацията протича по следния начин: „Без го-
рящо, не би имало обозначаване на огън. Въпреки това, 
огънят не може да бъде обозначен като нещо различно 
от горящото, нито като нещо тъждествено нему“ (Akb, 
462, Na hi vinendhanenagnih prajkapyate, na canya 
indhanad agnih sakyate prajkapayitum napy ananyah). По 
същия начин, личността не е нито тъждествена на, нито 
различна от агрегатите. (Ако приемем негативистката 
интерпретация на диалектиката на Нàгàрджуна, както 
често правят съвременните учени, позицията на Мàдхя-
мика не би била по-различна от тази на Vatsiputriya, опи-
сана по-горе).  

Когато се повдига въпроса кой от шестте сетивни ор-
гана дава познание за „личността“, представителите на 
Vatsiputriya отговарят така: „Това става чрез всичките 
шест“ (ñadbhir api, Akb, 463). Твърдението, което следва, 
е: „Една „личност“ се разпознава въз основа на зрително 
позната телесна форма (cakñur-vijkeyani rupaji). По този 
начин една личност следва да бъде провъзгласена за зри-
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телно познаваема и зрително не-познаваема; тя нито е 
телесна форма, нито не е телесна форма“.  

Тези и други аргументи показват, че избягвайки ди-
хотомиите на теза и антитеза, представителите на 
Vatsiputriya са следвали диалектически метод на синтез. 
За съжаление, този възглед е приписван и на Нàгàрджу-
на. Съдържанието на настоящата глава следва да бъде 
внимателно изследвано в светлината на концепцията за 
личност на Vatsiputriya.  

Когато представителите на Vatsiputriya утвърждават, 
че огънят и горящото нито са тъждествени, нито са раз-
лични, те всъщност признават и двете. Според тях и огъ-
нят, и горящото се състоят от четири субстанции 
(ubhayam añta-dharmakam). Единствената разлика между 
тях е, че при огъня елементът на топлината (uñjam) гос-
подства, докато при горящото той е латентен. По този 
начин и двете са едновременно тъждествени или не-
различни и все пак са различни от гледна точка на вре-
мевото различие (bhinnakalatvat). Така негативното опи-
сание на Vatsiputriya не е предвидено като възражение 
срещу метафизичните възгледи, какъвто е случаят при 
Нàгàрджуна (коментара към Посвещението), а като 
едновременно утвърждаване на тъждеството и различие-
то с цел достигане на висша синтеза. В критиката на 
Нàгàрджуна срещу тъждеството на огъня и горящото в 
горната строфа този подход (т. е., синтезът) отсъства. 
Според Нàгàрджуна тъждеството на огън и горящо озна-
чава тъждество на агент и действие. Ако пък тези две са 
различни, всяко от тях би могло да бъде независимо.  

 
2. nitya-pradipta eva syad apradipana-hetukah | 
punar arambha-vaiyarthyam evam cakarmakah sati || 
 
2. Горене без причина би пламтяло вечно.  
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Така неговото ставане би се оказало безсмислено.  
Ако това стане, то ще бъде без функция.  
 
Тъждеството на огън и горящо, защитавано от 

Vatsiputriya (обяснено чрез осемте елемента, añta-
dharmaka, вж. по-горе), би довело до възгледа, че и огъ-
нят и горящото горят непрестанно (nitya-pradipta), защо-
то топлинният елемент (uñja) се намира и в двете и сле-
дователно разликата между тях е по-скоро количествена, 
отколкото качествена. Така се стига и до отрицанието на 
емпиричния факт на запалване на огън. Ако огънят и го-
рящото винаги горят, то огънят би бил лишен от каквато 
и да е специфична функция. Употребата на метафората 
за огъня от страна на Буда в M 1. 487 несъмнено е не-
субстанциалистка в импликациите си. Буда е искал да 
покаже, че подобно на огъня, който не се „съхранява“ 
някъде след угасването си, „освободеният“ (tathagata) не 
съществува във вечно блаженство след смъртта (param 
maraja). Критиката на Нàгàрджуна срещу метафората за 
„огъня и горящото“ изглежда следва стъпките, по които 
самият Буда обяснява феномена на огъня.  

 
3. paratra nirapekñatvad apradipana-hetukah | 
punar arambha-vaiyarthyam nitya-pradiptah prasajyate|| 
 
3. Горене без причина, 
понеже не би зависело от друго и, 
следователно, би пламтяло вечно, 
би значело безсмисленост на започването му.  
 
Един субстанциалистки възглед за огъня го предста-

вя като независим от други елементи или неща. Следова-
телно, от такъв възглед биха последвали всички импли-
кации, споменати във фрагмент X. 2.  
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4. tatraitasmad idhyamanam indhanam bhavatiti cet | 
kenedhyatam indhanam, tat tavan matram idam yada || 
 
4. Ако се приеме, че горящото е горящото и, 
следователно, горящото е само горящото, 
чрез какво горящото бива изгаряно? 
 
Тук се обяснява субстанциалистката гледна точка 

изразена във фрагмент X. 2. Ако горящото вече прите-
жава топлинния елемент (uñja) и следователно вече гори 
(idhyamana), човек може не само да постави въпроса за 
началото на горенето, но и да запита какво води до това 
горене.  

 
5. anyo na prapsyate ‘prapto na dhakñyaty adahan 
punah| 
na nirvasyaty anirvajah sthasyate va svalingavan || 
 
5. Горящо, което е различно, не се достига; 
не-достигнатото не се запалва. 
По-нататък, това, което не се запалва, не изчезва.  
Това, което не изчезва, остава, 
подобно на човек, който има собствен белег.  
 
Ако се допусне, че огънят и горящото са различни, се 

появяват нови проблеми. В настоящия контекст разлика-
та имплицира абсолютно разграничение или независи-
мост. По този начин едната същност не би могла да дос-
тигне другата. Огънят не би могъл да достигне горящо-
то. Когато огънят не може да достигне горящото, то не 
може да гори. Това, което не гори, не изчезва и остава 
вечно. Така се затваря порочният кръг, до който могат да 
доведат подобни спекулации.  
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6. anya evendhanad agnir indhanam prapnuyad yadi | 
stri samprapnoti puruñam puruñas ca striyam yatha || 
 
6. Ако огънят е различен от горящото, 
той би достигнал горящото, 
точно както жената се опитва да достигне мъж 
и мъжът се опитва да достигне жената.  
 
Ако огънят и горящото бъдат мислени като различ-

ни, но все пак взаимно-допълващи се, Нàгàрджуна е го-
тов да допусне този тип взаимовръзка. Той схваща тази 
взаимовръзка като подобна на връзката между мъж и 
жена.  

За съжаление тук отново се срещаме с негативистка-
та интерпретация на Чандракèрти. Без да се опитa да из-
следва метафората на Нàгàрджуна за „мъжа и жената“, 
Чандракèрти допуска, че илюстрираната връзка е безс-
мислена (drñtanta-vaiyarthyam). Нещата стоят по точно 
обратния начин: Нàгàрджуна хвърля ръкавицата на опо-
нента, като показва, че връзката, която съществува меж-
ду мъжа и жената, може да бъде приписана и на огъня и 
горящото по начина, по който опонентът мисли за тях.  

В разбирането на емпиричната връзка между мъжа и 
жената несъмнено не би могло да има особени труднос-
ти. Поради способността им за взаимодопълване, те се 
привличат един към друг. Тази връзка ясно е изразена от 
Буда в първите две беседи от Anguttara-nikaya (1. 1–2). 
Въпреки това, Буда никога не се е опивал да премине от-
въд тази емпирична връзка, за да изследва как всичко то-
ва се е случило. В основата на спекулациите, записани в 
Упанишадите, стои именно изследване, опитващо се да 
премине отвъд емпирията. В Brhadarajyaka Upaniñad (I. 
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4. 3–4) при описанието на произхода на вселената от 
единичен неделим Аз (atman) се казва: 

„Наистина той не изпитвал удоволствие. Този, който 
е сам, няма удоволствие. Той желаел втори и станал тол-
кова голям, колкото са мъж и жена в тясна прегръдка. 
Той накарал това Аз да се разпадне на две части. От това 
възникнали съпруг и съпруга... Той се обединил с нея. 
От това произлезли човешките същества. 

Тя си мислела: „Как е възможно той да се обедини с 
мен, след като ме произведе от самия него? Добре, нека 
се скрия“. Тя се превърнала в крава, той се превърнал в 
бик и се съединил с нея и от това се родили кравите... 
Несъмнено, така той произвел всичко, което съществува 
по двойки, докато стигнал до мравките“. 

Такъв тип отговори се появяват в следствие на въп-
роси, насочени не само към разкриването на абсолютния 
произход на нещата, но и на тяхната субстанциалност. 
Представителите на Vatsiputriya използват метафората за 
огъня и горящото не само за да обяснят връзката между 
две емпирични събития, но и за да обосноват концепция-
та за предопитно съществуваща „личност“ (pudgala). Та-
зи „личност“ не се различава от предопитно съществу-
ващия Аз (atman), за който се говори в Упанишадите. 
Това става ясно от метафората за „мъжа и жената“.  

Схватливият Нàгàрджуна е наясно с обосновката на 
хората, конструирали тази метафора. Ето защо в настоя-
щата строфа той допуска възможността огънят и горя-
щото да са във взаимно-допълваща се връзка. Ако обаче 
от тази връзка се извлече друга импликация, Нàгàрджуна 
е готов да разкрие нейната несъстоятелност – именно то-
ва е подходът му в следващите строфи.  

 
7. anya evendhanad agnir indhanam kaman apnuyad | 
agnindhane yadi syatam anyonyena tiraskrte || 
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7. Огънят, който е различен от горящото 
може да достигне горящото 
само ако огънят и горящото бяха взаимно отделени.  
 
Тук Нàгàрджуна отново определя взаимовръзката 

между огъня и горящото в случай, че те се привличат 
едно друго. Необходимо условие за тази връзка би било, 
че двете трябва да са отделени едно от друго. Без такава 
отделеност би било безсмислено да се говори за дости-
гане на едното от другото. Това е опит да се унищожи 
вярата в тайнствено под-лежащо единство или субстан-
циална връзка. Нàгàрджуна не отрича емпиричните раз-
личия и връзката по зависимост между тези събития. Той 
обаче не е склонен да остави никакво място за спекула-
ция относно под-лежащи субстанции (svabhava).  

 
8. yadindhanam apekñyagnir apekñyagnim yadindhanam | 
katarat purva-niñpannam yad apekñyagnir indhanam || 
 
8. Ако огънят е обусловен 
от горящото и горящото от огъня, 
кое от двете е пред-осъществено така, 
че огънят да бъде зависим от горящото? 
 
На дневен ред идва обосновката на субстанциалис-

тите, които използват вече обяснените във фрагмент X. 6 
метафори „огън и горящо“ (agnindhana) и „жена и мъж“ 
(stri-puruña). Нека огънят и горящото да бъдат свързани 
чрез връзка на обусловеност (apekña). Нàгàрджуна няма 
възражения срещу тази връзка и това става ясно от начи-
на, по който същата концепция за обусловеност е изпол-
звана от Чандракèрти в редица случаи (вж. MKV(P), 47; 
189; 200; 202; 345; 492; 527). В настоящата строфа 
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Нàгàрджуна не отхвърля взаимната обусловеност на фе-
номените, а само пред-осъщественото или предопитно 
съществуване (purva-niñpanna) на който и да било от тях. 
Глава IX ясно показва, че спекулациите по отношение на 
предопитната същност обикновено преминават в мета-
физични спекулации. След като поставя въпроса кое от 
двете неща (огъня или горящото) предшества другото 
(въпрос, който един субстанциалист със сигурност би 
поставил), Нàгàрджуна продължава с анализа на въз-
можните отговори и с критиката на незадоволителните 
им импликации.  

 
9. yadindhanam apekñyagnir agneh siddhasya sadhanam| 
evam satindhanam capi bhaviñyati niragnikam || 
 
9. Ако огънят беше зависим от горящото, 
щеше да има свидетелство за огън, 
който е вече налице.  
Когато случаят е такъв, 
горящото би съществувало без огън.  
 
Нàгàрджуна осуетява поредния опит от страна на 

субстанциалистите и настоява, че ако горящото беше 
предшестващата същност (purva-niñpanna), а огънят бе-
ше обусловен от тази същност, то това, което следва да 
бъде създадено, вече е създадено. С други думи, субс-
танциалистките трактовки на обусловеността 
(parasparapekña) биха означавали, че огънят е вече съ-
ществуващ в горящото, т. е. в самата предхождаща същ-
ност. Ако огънят е вече съществуващ в горящото, то 
огънят не би се нуждаел от горящо за истинското си съ-
ществуване. Така огънят и горящото не биха могли да 
бъдат взаимно обусловени – човек би могъл да мисли за 
горящо без да мисли за огън (nir-agnikam).  
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10. yo ‘pekñya sidhyate bhavas tam evapekñya sidhyati | 
yadi yo ‘pekñitavyah sa sidhyatam kam apekñya kah ||165 
 
Гарфилд: 
„10. Ако това, от което зависи нещо, 
e установено чрез нещото, 
зависимо от него, 
кое е установено в зависимост от кое? “166 
 
Ако събитията са истински обусловени, те трябва да 

бъдат взаимно обусловени или зависими. Ако едната от 
две взаимно обусловени същности бъде открита в друга-
та под някаква субстанциална или есенциална форма, 
понятието за обусловеност бива неутрализирано. Едната 
същност става основна, а другата – повърхностна. Тогава 
възниква следният проблем: кое зависи от кое? Както 
беше споменато по-рано, представителите на Vatsiputriya 
не търсят начин за разграждане на тъждеството и разли-
чието, а се стремят да запазят и двете чрез висша синте-
за. Целта на Нàгàрджуна тук не е да легитимира концеп-
циите за тъждество и различие, които метафизиците би-
ха използвали като стъпало към понятието за „личност“ 
(pudgala).  

 
11. yo ‘pekñya sidhyate bhavah so ‘siddho ‘pekñate 
katham | 
athapy apekñate siddhah tv apekñasya na yujyate || 

                                                   
165 Преводът на Калупахана (The Philosophy of Middle Way, 

202) тук е прехвърлен към 11. (бел. ред.). 
166 Garfield, J, The Fundamental Wisdom of the Middle Way, 

192. 
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11. [10. ] Как може нещо съществуващо, 
установено чрез условие, 
ако все още не е установено, да бъде обусловено? 
[11]. Дори така, 
как може това, което е вече установено, 
да бъде обусловено? 
Затова неговата обусловеност не е смислена.  
 
Във фрагмент X. 10 става дума за огъня, който е вече 

установен (siddha), т. е. за нещо, което е реално същест-
вуващо (sad-bhuta). Ако човек премине в другата 
крайност – да се изказва за събития, които не са устано-
вени (asiddha), т. е. за тези, които са реално не-
съществуващи (asad-bhuta) – то как е възможно такива 
събития да бъдат обусловени (apekñya sidhyate)? 

Така нито вече установеното (siddha), нито не-
установеното (asiddha) могат да се свържат чрез взаимно 
обуславяне. По този субстанциален начин обусловеност-
та (apekña) не е утвърдена.  

 
12. apekñyendhanam agnir na nanapekñyagnir indhanam| 
apekñyendhanam agnim na nanapekñyagnim indhanam || 
 
12. Огънят не е обусловен от горящо; 
огънят не е не-обусловен от горящо.  
Горящото не е обусловено от огън; 
горящото не е не-обусловено от огън.  
 
Ако идеите в тази строфа бъдат разгледани извън 

контекста на казаното до момента, би било лесно да се 
заключи, че тук Нàгàрджуна изразява „неизразимото“; 
че отрицанията като „не-изчезване“ (anirod-ham) и „не-
възникване“ (anutpadam) следва да проправят пътя на 
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„не-концептуалната“ и „не-дуална“ върховна реалност 
(paramartha). Ако обаче тези идеи бъдат поставени в съ-
ответния контекст, а именно в контекста субстанциални-
те обяснения на „взаимната обусловеност“ (paraspara-
pekña), то негативните твърдения могат да бъдат разтъл-
кувани като категорично отхвърляне на такива обясне-
ния. Както става ясно от няколко цитата на Чандракèрти 
(фрагмент X. 7), „обусловеността“ (apekña) може да бъде 
обяснена по емпиричен начин, точно както понятията за 
причина или условие (pratyaya) или идеята за движение 
(gati) могат да бъдат изяснени (вж. глави I и II).  

 
13. agacchaty anyato nagnir indhane ‘gnir na vidyate | 
atrendhane señam uktam gamyamana-gatagataih || 
 
13. Огънят не е обусловен 
от нещо различно от горящото; 
но огънят не е видим в горящото.  
Така относно горящото се процедира  
както относно сега движещото се, 
движеното и недвиженото.  
 
Огънят не произлиза от нещо различно, нито пък 
огънят е видян в горящото. Така тук, относно го-
рящото, останалото се постулира като в случая с 
движещото се, придвиженото и не придвиженото.  
 
След като критикува метафизичните интерпретации 

на „обусловеността“ (apekña) между огъня и горящото, 
Нàгàрджуна се завръща към вече познатите субстанциа-
листки теории за себе-причиняването (svata utpatti) и 
външното причиняване (parata utpatti). Огънят не е за-
ложен в горящото, нито пък произлиза от нещо външно 
или различно. Ако бъдат представени допълнителни 
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обяснения, основаващи се върху такива субстанциалист-
ки идеи, те могат да бъдат анализирани чрез техниките 
от втора глава, където се разискваше движението (gati).  

 
14. indhanam punar agnir na nagnir anyatra cendhanat | 
nagnir indhanavan nagnav indhanani na teñu sah | 
 
14. По-нататък, горящото не е огън. 
Без горящо няма огън.  
Огънят не е притежаван от горящото.  
Горящото не е в огъня, нито огънят е в горящото.  
 
Тук се отхвърлят всички субстанциални формули-

ровки на понятието за тъждественост, приложено към 
огъня и горящото. Това е направено чрез аналитичните 
техники от първа глава.  

 
15. agnindhanabhyam vyakhyata atmopadanayoh 
kramah | 
sarvo niravaseñena sardham ghata-patadibhih || 
 
15. Чрез примерите за огъня и горящото, 
заедно с примерите за гърнето, плата и т. н., 
всички методи на анализ на Аза и вкопчването 
бяха обяснени без остатък.  
 
Тук метафората за огъня и горящото (agnindhana) е 

използвана за разобличаването на субстанциалните ин-
терпретации на Аза (atman) и „вкопчването“ (upadana). 
Означава ли това, че са възможни други интерпретации 
на Аза и „вкопчването“? Отговорът е положителен, осо-
бено в контекста на казаното от Нàгàрджуна във връзка с 
„вкопчването“ и „алчния човек“ (upadatr) или във връзка 
с действието и деятеля (karma-karaka).  
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Анализът в настоящата строфа не може да се ограни-
чи единствено до метафората за „огъня и горящото“. Той 
е приложим върху всички останали метафори от тога-
вашния спекулативен период, като например „глината и 
гърнето“ или „иглата и платът“.  

 
16. atmanas ca satattvam ye bhavanam ca prthak prthak| 
nirdisanti na tan manye sasanasyartha-kovidan || 
 
16. Онези, които постулират 
субстанциалността на Аза 
и на отделните съществуващи  
– тях не смятам за вещи в смисъла на посланието 
[на Буда].  
 
Тук Нàгàрджуна прави ясно и еднозначно изказване. 

Онези, които защитават субстанциалното съществуване 
(satattvam), независимо дали то се отнася към монисти-
чен Аз (atman) или към различаващи се същности (prthak 
prthak bhavanam), не са запознати с ученията на Буда. Но 
след като формулира това изказване чрез твърдението: 
„[Аз] не смятам“ ([aham] na manye), какъв Аз признава 
Нàгàрджуна? Със сигурност не подобен на критикувания 
до момента. Отговорът на този въпрос ще бъде даден по-
късно в трактата.  
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Глава Единадесета 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАЧАЛОТО И КРАЯ 

(purvaparakoti-parikña) 
 
1. purva prajkayate kotir nety uvaca mahamunih | 
samsaro ‘navaragro hi nasty adir napi pascimah || 
 
1. Великият мъдрец казва, че началото не е известно.  
Жизненият процес е без начало и край. 
Няма нито начало, нито край.  
 
Критиката срещу Аза (atman) като субстанциална 

същност в последните няколко глави поставя още свър-
зани с темата проблеми. Ако няма такава същност, как 
може да се обясни жизненият процес, състоящ се от пов-
торение на раждане и смърт? 

Прераждането или пресъздаването (punabbhava) е 
важен елемент в будисткото учение, макар че Буда се е 
занимавал повече с проблемите на настоящия живот, от-
колкото с тези на миналия. Както беше споменато по-
рано (вж. коментара към фрагмент IX. 1–2), според Буда 
познанието на миналото (atitamse kaja) е важно средст-
во за разбиране на настоящето. Въпреки това, той не на-
сърчава спекулацията по отношение на миналото поради 
опасенията, че това би довело до всевъзможни възгледи. 
Ето защо той избягва спекулациите по отношение на аб-
солютното начало на нещата. Това е илюстрирано в из-
казването му: „Немислимо е началото на този жизнен-
процес. Предшестващото начало не е налично“ (Anama-
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taggo ‘yam ... samsaro pubbakoti na pakka-yati, S 2. 178, 
193; 3. 144. 151). Това не е отричане на предшестващото 
начало или на започването на нещата, а само на възмож-
ността то да се възприеме или осмисли. Въпреки това, с 
проблемите, възникнали през схоластическия период по 
отношение на въпроса за обяснението на всяка форма на 
произход (utpada), а не само на първоначалото (purva 
koti), някои будисти са били принудени да директно отх-
върлят всяка форма на започване. Докато концепцията 
на Сарвàстивàда за субстанция не допуска произход и 
преставане, представителите на Саутрàнтика се сблъск-
ват със затруднения при обяснението на произхода и 
преставането на мигновените събития. Тези затруднения 
в обяснението изглежда водят до допускането за отсъст-
вие на начало, а не само немислимостта на това начало. 
Така терминът anamatagga („немислимо е началото“) 
бива заменен от anavaragra („без край и начало“). Ето 
защо Нàгàрджуна започва да изследва характерния за 
неговото време възглед, но в края се връща към подхода 
на Буда спрямо същия проблем. Чандракèрти, който е 
напълно обвързан с литературната традиция на неговото 
време и е повлиян от трансценденталисткия подход в че-
тенето на Нàгàрджуна, изглежда не разпознава гореспо-
менатата промяна, настъпила в будистката концепция за 
жизнения процес (samsara).  

 
2. naivagram navaram yasya tasya madhyam kuto 
bhavet | 
tasman natropapadyante purvapara-saha-kramah || 
 
2. Как е възможно 
безначалното и безкрайното да има среда? 
Следователно методите на (различаване) 
на началото, края и двете заедно (средата) 
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не са удачни.  
 
Като започва с характерното за неговото време до-

пускане, че няма нито начало, нито край, Нàгàрджуна 
повдига въпроса как в отсъствието на тези две крайности 
човек би могъл да говори за „среда“ (madhya). След това 
той прилага тази критика срещу субстанциалната интер-
претация на понятието за жизнен процес (samsara).  

 
3. purvam jatir yadi bhavej jara-marajam uttaram | 
nir-jara-maraja jatir bhavej jayeta camrtah || 
 
3. Ако раждането беше първо, 
а тлеенето и смъртта го следваха, 
то раждането би било без тлеене и смърт 
и така би се родил безсмъртен.  
 
Трудностите, създадени от представителите на Сарв-

àстивàда и Саутрàнтика по отношение на обяснението на 
зрителната континуалност, вече са подробно изследвани 
в Кариката. Линейният възглед за причинния процес, 
според който последният е накъсан на отделни събития, 
следващи едно друго, оставя тези събития без възможни 
връзки помежду им. Ако в обяснението на събития като 
раждане (jati) и тлеене-смърт (jara-maraja) бъде използ-
ван същият модел, това би имплицирало, че раждането 
няма нищо общо с тлеенето и смъртта. Между тях не би 
имало връзка на необходимост. Ако този аргумент бъде 
доведен до край, се стига до схващането за безсмъртие 
(amrta), защото би имало нещо, което продължава без 
тлеене и смърт. Тук Нàгàрджуна не настоява, че тлеене-
то и смъртта следва да са заложени в раждането. Той 
просто показва затрудненията, с които се сблъскват за-
щитниците на линейния възглед за причинния процес.  
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4. pascaj jatir yadi bhavej jara-marajam aditah | 
ahetukam ajatasya syaj jara-marajam katham || 
 
4. Ако раждането следва, 
а тлеенето и смъртта са първи, 
последните биха били без причина.  
Как може да има тлеене и смърт на някой, 
който не е роден? 
 
При поставянето на раждането след тлеенето и 

смъртта в линейния възглед за жизнения процес неиз-
бежно следва заключението, че раждането не може да се 
свърже с нищо предходно и следователно е не-
причинено. Ако раждането не може да бъде обяснено, 
както тлеенето и смъртта не бяха обяснени (вж. XI. 3), 
може да се говори за не-роденото (ajata). Нàгàрджуна 
смята, че е безсмислено да се говори за тлеене и смърт 
на нещо неродено.  

 
5. na jara-marajenaiva jatis ca saha yujyate | 
mriyeta jayamanas ca syac cahetukatobhayoh || 
 
5. Несъмнено, тлеенето и смъртта 
като съпътстващи обстоятелства на раждането 
не са смислени.  
[Иначе] онова, което е в процес на раждане, 
също така би умирало и двете 
биха се оказали безпричинни.  
 
Както беше споменато в коментара към фрагмент XI. 

4, един от начините за обяснение на проблемите, изло-
жени във фрагменти XI. 4–5, би бил да се допусне, че 
тлеенето и смъртта (jara-maraja) са заложени в ражда-
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нето (jati). Тази връзка на неотделимост би означавала, 
че тлеенето и смъртта започват заедно с раждането и 
следователно би могло да се каже, че онзи, който се 
ражда, в същото време умира. Така нито едно от тях не 
би могло да бъде причина за другото, а случването на не-
причинени събития е самопроизволно.  

 
6. yatra na prabhavanty ete purvapara-saha-kramah | 
prapakcayanti tam jatim taj jara-marajam ca kim || 
 
6. Ако нямаше начин на различаване 
на предходно, следващо и едновременно,  
защо човек е обладан 
от раждането, тлеенето и смъртта? 
 
Спекулацията, която се поставя под въпрос тук, е 

свързана с последователността на раждане, тлеене и 
смърт, обсъдена по-горе. Не става дума за отхвърляне на 
всяка форма на рефлексия. Дори ако глаголът 
prapakcayanti бъде преведен като „концептуализиране“, 
както го схващат мнозинството съвременни преводачи 
на будистки текстове, в настоящия контекст той не озна-
чава опразването на ума от всички концепции за ражда-
нето, тлеенето и смъртта. Отрича се само специфичната 
форма на концептуализация, спомената в предишните 
твърдения и в миналите строфи.  

 
7. karyam ca karajam caiva lakñyam lakñajam eva ca | 
vedana vedakas caiva santy artha ye ca kecana ||  
8. purva na vidyate kotih samsarasya na kevalam | 
sarveñam api bhavanam purva koti na vidyate || 
 
7. Не е видимо начало на следствие и причина, 
на характеризирано и характеристика, 
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на чувство и чувстващ или на плодовете.  
8. Не е видимо начало 
на целия жизнен процес и на всички съществуващи.  
 
Не е изненадващо, че Нàгàрджуна завършва своето 

изследване върху началната и крайната точка (koti) на 
събитията, независимо дали това са началото и края на 
причината и следствието, на характеризираното и харак-
теристиката, на преживяванията, на жизнения процес 
или дори на всички съществуващи (bhava), с твърдение-
то, че те (началото и края) не са налице (na vidyate). 
Нàгàрджуна не твърди, че тези събития нямат начало и 
край.  
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Глава Дванадесета 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТРАДАНИЕТО 

(duhkha-parikña) 
 
1. svayam krtam para-krtam dvabhyam krtam ahetukam| 
duhkham ity eka icchanti tac ca karyam na yujyate || 
 
1. Твърди се, че страданието е себе-причинено, 
причинено от друго, причинено и по двата начина 
или без причина.  
[Страданието като] такова следствие 
не е смислено.  
 
В обсъждането на жизнения процес (samsara) 

Нàгàрджуна стига до изследването на проблема за стра-
данието (duhkha). Вероятно докато е съставял тази глава, 
Нàгàрджуна е имал пред себе си копие от беседата с Ач-
чела-Кассапа (S 2. 18–22l; Tsa 12. 20 [Taisho 2. 86].  

Беседата на Буда с Аччела-Кассапа започва с четири-
те теории, които се отнасят до причината за страданието 
и които Нàгàрджуна третира по почти същия начин като 
Буда. Единствените разлики са: (1) по отношение на 
обяснението на четвъртата от причините. При Нàгàр-
джуна тя е описана като ahetukam, а при Буда – като 
adhicca-samuppannam (вж. по-долу XII. 9); (2) докато 
Буда съветва Кассапа да не навлиза в подобни спекула-
ции като настоява: „Не [говори] така“ (ma h’evam), 
Нàгàрджуна твърди, че тези теории са безсмислени.  
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2. svayam krtam yadi bhavet pratiya na tato bhavet | 
skandhan iman ami skandhah sambhavanti pratiya hi || 
 
2. Ако страданието беше себе-причинено, 
то не би могло да възникне зависимо.  
Несъмнено, в зависимост от едни агрегати 
възникват други агрегати.  
 
Буда изобличава понятието за себе-причиняване на 

страданието чрез възгледа, представен в следното изказ-
ване: „Той действа и той [самият] жъне последствията“ 
(so karoti so patisamvediyati). Основанието, на което Буда 
не приема подобен възглед, е че той води до етернали-
зъм (sassatam etam pareti). Нàгàрджуна със сигурност 
знае, че Буда използва концепцията за зависимия произ-
ход (paticcasamuppada), за да избегне етерналистките те-
ории. Това е основната тема – не само в беседата с Кач-
чàяна, но в тази с Аччела-Кассапа, където още веднъж 
зависимостта е представена като средната позиция меж-
ду двете крайности на етернализма и анихилационизма 
(S 2. 20). Следователно не е изненадващо, че Нàгàрджуна 
отхвърля концепцията за себе-причиняване на страдани-
ето въз основа на това, че в този случай страданието не 
би възникнало зависимо (na pratitya-bhavet). 

Освен това, етернализмът, който бива въплътен в те-
орията за себе-причиняване на страданието, се отнася 
по-скоро до индивидуалния Аз или душа (atman), а не 
към субстанцията (svabhava). Ето защо Нàгàрджуна нас-
тоява, че онова, което се налага като Аз или душа не е 
нищо друго освен възникването на ред агрегати, зависим 
от (pratitya) друг ред агрегати.  

 
3. yady amibhya ime ‘nye syur ebhyo vami pare yadi | 
bhavet para-krtam duhkham parair ebhir ami krtah || 
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3. Ако от това произлиза онова, което е различно, 
или от онова произлиза това, което е различно, 
то страданието би било причинено от друго.  
 
Това е дефиниция на „външно причиняване“ (para-

krta). Нàгàрджуна вече е обяснил връзката между себе-
природа или субстанция (svabhava) и друго-природа 
(parabhava) (вж. I. 3). В I. 3 той утвърждава, че без себе-
природа няма друго-природа (avidyamane svabhave 
parabhavo na vidyate). В настоящата строфа Нàгàрджуна 
използва същия принцип за да обясни „причиняването от 
друг“. Той използва аблативен падеж (amibhyah, ebhyah), 
чрез който изразява „източника“ или „произхода“. Това е 
направено с цел да се обясни възникването на нещо от 
вътрешността на нещо друго, което го е предшествало. 
С други думи, въпреки, че следствието е различно от 
причината, то възниква от нея; т. е. външното причиня-
ване е неизменно свързано със себе-причиняването.  

Важно е това изказване да се разграничи от изказва-
нето във фрагмент XII. 2, което не е в аблативен, а във 
винителен (iman skandhan pratiya) падеж, чрез което се 
подчертава принципа на зависимостта. Несъмнено, са-
мият термин idappaccayata (idam-pratyayata), който Буда 
използва, за да изрази принципа на зависимостта, е 
склон║н във винителен падеж (idam) вместо в указващ 
произхода аблатив.  

 
4. sva-pudgala-krtam duhkham yadi duhkham punar vina| 
sva-pudgalah sa katamo yena duhkham svayam krtam || 
 
4. Ако страданието е причинено 
от собствената личност, 
тази личност може да съществува без страдание. 
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Кой е онзи, чрез който 
страданието е себе-причинено? 
 
Както бе обяснено по-горе, будистките философи, 

приели теорията за миговете, имат затруднения при 
обяснението на непрекъснатостта или идентичността в 
емпиричен план. Те се сблъскват с проблема за тълкува-
нето на доброто и злото и на страданието и щастието ка-
то част от личностната идентичност. Така сарвастивади-
ните твърдят, че страданието и т. н. са не повече от 
свойства (lakñaja), които характеризират субстанцията 
(dravya). Представителите на Саутрàнтика пък твърдят, 
че свойствата са предопределени за или стават част от 
потока (svasamtana-patita, AK 2. 36; Akb, 62; Poussin, 
L’Abhidharmakosa, vol. 1, 179). Такова схващане неиз-
бежно води до дистинкция между личността или потока 
на личностната идентичност, от една страна, и свойства-
та (страданието и т. н.) от друга. Това, към което 
Нàгàрджуна се стреми в настоящия строфа, е да покаже 
метафизичните импликации на тази теория. Според нея 
страданието е нещо външно спрямо индивида. То е същ-
ност, която има собствена реалност. То е нещо причине-
но от личността, както дърводелецът произвежда мебел. 
Нàгàрджуна поставя под съмнение самата природа на 
личност, която, бидейки независима от страданието, са-
мостоятелно го причинява.  

 
5. para-pudgalajam duhkham yadi yasmai pradiyate | 
pareja krtva tad duhkham sa duhkhena vina kutah || 
 
5. Ако страданието е причинено от една личност 
и предадено на друга, 
как може втората да бъде определена 
без страдание? 
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Ако отделим страданието от човека, който го създава 

(в теорията, критикувана в XII. 4), това би довело до 
трудности не само за себе-причиняването на страданието 
(svayam krtam duhkham), но и за противоположния възг-
лед, че страданието е причинено от друг (para-krtam 
duhkham). Защитниците му ще са принудени да твърдят, 
че страданието е причинено от една личност и е преда-
дено на друга. Но тази друга личност би била независима 
от страданието, точно както личността, която го е при-
чинила. Въпросът само се пренася към другата личност. 

 
6. para-pudgalajam duhkham yadi kah para-pudgalah | 
vina duhkhena yah krtva parasmai prahijoti tat || 
 
6. Ако страданието е причинено от друга личност, 
коя е тази друга личност, която, 
свободна от страдание, 
го причинява и предава на друг? 
 
Съдържанието на тази строфа наподобява горните 

аргументи. Острата дихотомия между агент на страдани-
ето и страдание кара Нàгàрджуна да се усъмни в приро-
дата на тази друга личност (para-pudgala) – създател на 
страданието и предаващ го на някой друг.  

 
7. svayam krtasyaprasiddher duhkham para-krtam kutah| 
paro hi duhkham yat kuryat tat tasya syat svayam krtam|| 
 
7. След като себе-причиняване не е установено, 
как може да има страдание, причинено от друг? 
Защото, несъмнено, 
ако друг причиняваше това страдание, 
спрямо него страданието би било себе-причинено.  



322 

 
8. na tavat svakrtam duhkham na hi tenaiva tat krtam | 
paro natmakrtas cet syad duhkham para-krtam katham || 
 
8. След като страданието не е себе-причинено, 
то несъмнено не е причинено от самия себе си.  
Ако другият не го създава сам, 
как би могло страданието 
да бъде причинено от друг? 
 
Обсъдените по-рано импликации на фрагмент XII. 3 

са обяснени и в тези две строфи. Ако друга личност при-
чиняваше страданието, то това страдание, по силата на 
отношението си към съответната личност, би било себе-
причинено. Така ако едното положение е невалидно, 
другото също се проваля. Както беше споменато по-
рано, това е методът, възприет във фрагмент I. 3 с цел да 
се отхвърли както себе-природата (svabhava), така и дру-
го-природата (parabhava).  

 
9. syad ubhabhyam krtam duhkham syad ekaika-krtam 
yadi | 
parakarasvayamkaram duhkham ahetukam kutah || 
 
9. Ако страданието беше причинено и от двамата, 
то би било причинено от всеки един поотделно.  
Как може да има страдание, което не е причинено 
нито от друг, нито от себе си и е без причина? 
 
Третата теория за причиняване на страданието, за 

която става дума в беседата с Аччела-Кассапа, е комби-
нация от себе-причиняването и причиняването от друг 
(sayam katak ca param katak ca). Нàгàрджуна разбира то-
ва като причиняване чрез всяко от тези поотделно 
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(ekaika-krtam). До момента той вече е отрекъл и двата 
типа причиняване.  

Ако страданието не е нито себе-причинено, нито 
причинено от друг, според Буда то би „възникнало върху 
друго“ (adhiccasamup-panna). Такова възникване е про-
тивоположно на „възникване чрез движение към или в 
зависимост от друго“ (paticcasamuppanna). Това импли-
цира възникване без всякаква причинна връзка. Така 
adhiccasamuppanna се превръща в синоним на ahetuka 
(без-причинно). Според Нàгàрджуна такова не-причине-
но страдание не съществува.  

 
10. na kevalam hi duhkhasya caturvidyam na vidyate | 
bahyanam api bhavanam caturvidyam na vidyate || 
 
10. Четворната теза (caturvidyam) 
няма смисъл относно страданието.  
Четворната теза (caturvidyam) 
няма смисъл относно други съществуващи.  
 
Обяснението на Инада, според което това са „чети-

рите възможни възгледа“ (caturvidhyam) (p. 88), изглеж-
да не оставя място за петия възглед, който и Буда (в бе-
седата му с Кассапа), и Нàгàрджуна (във фрагмент XII. 
2) ясно и недвусмислено поддържат. Става дума за „за-
висимия произход на страданието“. Заключението на 
Инада гласи, че тези четири възможни възгледа могат да 
бъдат равностойно приложени с цел да демонстрират не-
възможността на утвърждаването на елементи по от-
ношение на външния свят. Нещата обаче стоят по съвсем 
друг начин – Нàгàрджуна (както и Буда) само критику-
ват безполезността на приемането на тези четири специ-
фични възгледа при обясняване на страданието и други 
елементи в света на опита. Несъмнено, Нàгàрджуна е 
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бил съвсем наясно с факта, че тези четири възгледа не са 
единствените, които обясняват причиняването на стра-
данието. Оттук следва и изказването му в първата стро-
фа на настоящата глава: „Някои твърдят“ (eke icchanti), 
което означава, че не всички поддържат тези теории.  
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Глава Тринадесета 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ  

(samskara-parikña) 
 
1. tan mrña moña-dharma yad bhagavan ity abhañata | 
sarve ca moña-dharmajah samskarah tena te mrña || 
 
1. Блаженият е казал, 
че всичко, чиято природа е измамна, е заблуда. 
Всички неща, чиято природа е измамна, 
са свързани с нагласи.  
Всички те са заблуди.  
 
По никакъв начин не е изненадващо, че главата, за-

нимаваща се с нагласите (samskara), следва веднага след 
анализа на страданието (duhkha). Фактът, че заглавието 
на тази глава фигурира в тибетския превод като tattva, а 
не като samskra (вж. Inada, 91), не бива да води до зат-
руднения в разбирането �.  

Не може да има никакво съмнение, че оригиналната 
глава се нарича „Изследване на нагласите“. Дори най-
бегъл поглед върху изказванията на Буда в беседите би 
потвърдил, че последният никога не е разглеждал всички 
феномени (sabbe dhamma) като „страдание“ или като 
„незадоволителни“ (dukkha). Въпреки това класическите 
индийски философи, цитирали неправилно будистки 
текстове, както и някои съвременни тълкуватели, по-
паднали под влиянието на тези философи, са отговорни 
за обрисуването на будизма като песимистична религия 



326 

на базата на погрешна интерпретация върху словата на 
Буда и особено върху учението за „страданието“ (вж. 
Калупахана, “The notion of suffering in early Buddhism, 
compared with some reflections of early Wittgenstein”, PEW 
27 [1977]: 423–431).  

Трите прословути характеристики: не-перманентност 
(anicca), страдание (dukkha) и не-субстанциалност (ana-
tta) прибързано се събират накуп от въпросните тълкува-
тели и биват приложени към всички феномени, докато в 
редица случаи (M 1. 228; S 3. 133; 4. 401; A 1. 286; Dhp 
277–279; Tsa 10. 7 [Taisho 2. 66b–67a]; Цен 23. 4 [Taisho 
2. 668c] Chang 1. 1 [Taisho 1. 9b]) и във всяко изказване, 
което прави по отношение на тези три характеристики, 
Буда винаги прави разграничение между sankhara и 
dhamma. Трите характеристики винаги биват споменава-
ни от Буда по следния начин: 

1. „Всички нагласи са не-перманентни“ (sabbe 
sankhara anicca). 

2. „Всички нагласи са страдание“ (sabbe sankhara 
dukkha). 

3. „Всички феномени са не-субстанциални“ (sabbe 
dhamma anatta).  

Строгото разграничение, което Буда прави между 
„нагласи“ (samskara) и „феномени“ (dharma), както и 
фактът, че той специално се отнася към първите като 
към сфера на страданието, не може да се изплъзне от 
проницателното око на Нàгàрджуна – философ, чиито 
трудове през вековете повлияват на някои от най-
великите умове на Изтока. След като Буда смята всички 
нагласи за сфера на страдание, няма смисъл да се питаме 
защо Нàгàрджуна насочва вниманието си към тях след 
като изследва страданието. Това е основанието за тази 
глава.  
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Ясна е и причината, поради която тибетските прево-
дачи смятат настоящата глава за изследване на истината 
(tattva). Те просто са имали предвид заключението на 
главата. Има ли някаква връзка между „нагласи“ и „ис-
тина“? 

Както беше посочено по-рано (V. 8), „успокояването 
на нагласите“ (samskaropasama) е главната цел на бу-
дизма. За прекомерната страст (raga) се смята, че води 
до засилване или втвърдяване на нагласите, което на 
свой ред допринася за вкопчването – не само по отноше-
ние на обектите на сетивно удоволствие, но и по отно-
шение на идеите. Резултатът би бил догматично вкопч-
ване в абсолютна истина или истини. В такъв случаи 
премахването на страстта би означавало също премахва-
не на нагласите (samskara-kñaya), което би имплицирало 
смърт и липса на мотивация за каквото и да било дейст-
вие, дори за изживяването на настоящия живот. Така са-
мият Буда е бил склонен да характеризира смъртта на 
„освободения“ (tathagata) като „прекратяване на нагла-
сите“ (sankharakkaya) (Dhp 383), водещо до прекратяване 
на потока на ставане (bhava-sota).  

Макар да признава избледняването на страстта 
(ragakkhaya) за път към свободата, Буда не поощрява 
пълното премахване на нагласите, което би означавало 
самоубийство. Изглежда, че Буда не признава правопро-
порционална връзка между избледняването на страстта и 
прекратяването на нагласите. От това произтича важ-
ността на успокояването на нагласите по време живота и 
прекратяването на потока на ставане в момента на 
смъртта.  

Засилването на нагласите, както бе споменато по-
рано, води до догматични възгледи. Тези възгледи ут-
върждават безсмъртието на личността, възприето под 
формата на вяра във вечна душа или Аз (atman) или в 
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общовалидна реалност (loka, brahman). От такива силни 
диспозиционни тенденции биха последвали всевъзмож-
ни форми на етернализъм (sasvata). Обратното на това 
би бил анихилационизмът (uccheda) и в този смисъл не е 
трудно да се разбере защо критиците на Буда гледат на 
него като на анихилационист (ucchedavadi), пропо-
вядващ унищожението на действително съществуващо 
съзнателно същество (M 1. 140). Това, което вероятно 
имат предвид, е че Буда затъпва „прекратяването на наг-
ласите“ (sankharakkhaya) в момента на смъртта.  

Буда не предписва на живеещото човешко същество 
премахване на нагласите. По-скоро той препоръчва тях-
ното успокояване. Този възглед носи важни епистемоло-
гически импликации. За живеещото човешко същество е 
необходимо да действа. Действието е свързано с разби-
рането. Поведението (caraja) се предхожда от познание 
(vidya). Човек се нуждае от познание както за себе си, 
така и за външния свят. Буда не е имал достъп до „всеве-
дение“, т. е., до познание за всичко. Така нито абсолют-
ното начало на нещата, нито абсолютния край на нещата 
биват обсъждани в будизма (вж. глава XI). Всяка теория, 
която се опитва да обясни такова начало и край, незави-
симо дали става дума за вечен Аз или душа (atman) или 
за субстанция (svabhava), е неприемлива за Буда.  

Нагласите са неизменно свързани със знанието, из-
ведено от сетивата. Необозримата информация, предос-
тавяна от сетивата, не може да бъде лесно овладяна от 
човешкото същество. Сетивният опит, както го определя 
Уилиям Джеймс, е „голяма, цъфтяща и жужаща бърко-
тия“ (Some Problems of Philosophy, 32). Неспособни да се 
справят с такава бъркотия, човешките същества са при-
нудени да избират. Те подбират нещата, които ги инте-
ресуват, и изоставят другите. В този процес те развиват 
нагласи, а тези нагласи на свой ред дават приноса си към 
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придобиването на познание за света. Така светът на под-
редения опит е конструиран свят, направен или съставен 
(sam + …kr, „да направиш, да създадеш“) от човешкото 
същество. Това е прагматистката концепция за истина 
(tattva), играеща важна роля в учението на Буда. В този 
контекст успокояването на нагласите допринася за пре-
махване на догматизма и за отказ от вкопчването в абсо-
лютна истина или истини, макар че през цялото време 
човешките същества създават истини. Ако дадена лич-
ност не съзнава процеса, чрез който тя конструира исти-
ните за света, тя не само ще бъде объркана, но и разоча-
рована. Така нагласите могат да се окажат основен из-
точник на смут и заблуда (mrña), освен ако човек не раз-
бира тяхната роля във формулирането на истини (tattva). 
Тибетските преводачи на Нàгàрджуна вероятно усещат 
посоката на аргументация в тази глава и именуват самата 
глава в съответствие с въпросната аргументация.  

Трябва да се отбележи, че заблудата (mrña) не се по-
ражда от феномените (sarva-dharma), а само от начина, 
по който тези феномени се събират накуп (samskaroti) с 
цел разбиране (вж. Webster’s Seventh Collegiate Dictiona-
ry 1965, 219, където заблудата е определена като „себе-
измама, засягаща факти или ситуации“). Това събиране 
на куп е функция на нагласите (samskara). Така за 
Нàгàрджуна, както и за Буда, ако нещо допринася за 
заблудата, то това не биха били всички феномени (sarve 
dharmah), а по-скоро всички нагласи (sarve samskarah).  

 
2. tan mrña moña-dharma yad yadi kim tatra muñyate | 
etat tuktam bhagavata sunyata-paridipakam || 
 
2. Ако всичко, чиято природа е измамна, е заблуда, 
кое е онова, относно което има заблуда? 
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И за това, което озарява пустотата, говори Бла-
женият.  
 
Нагласите причиняват заблуди, но за какво се отна-

сят заблудите? Отговорът е: „светът на опита“. Това е 
светът, който е не-субстанциален, който е пуст от вся-
каква перманентна и вечна същност. Всички заблуди 
възникват по отношение на този свят – зависимо въз-
никнал и не-субстанциален, но схващан или като вечен, 
или като абсолютно нереален.  

 
3. bhavanam nihsvabhavatam anyatha-bhava-darsanat | 
asvabhavo bhavo nasti bhavanam sunyata yatah || 
 
3. Възприятието за промяна 
води до познаване отсъствието на себе-природа.  
Поради пустотата на съществуващите 
няма съществуващо без себе-природа.  
 
Истината и реалността (tattva) (без да се отчитат ус-

ловната истина и върховната реалност) не се изразяват 
нито в субстанциално съществуване, нито в нихилистич-
но не-съществуване. Възприятието за промяна или изме-
нение (anyathabhava) потвърждава не-субстанциалност-
та на феномените (nihsvabhava). Това е друг начин да се 
изрази идеята, въплътена в беседата с Каччaяна, а имен-
но, че „за онзи, който възприема с истинска мъдрост из-
чезването на света, понятието за съществуване (atthita) в 
света не се появява“ (S 2. 17).  

Изчезването (nirodha) или промяната (anyathabhava) 
не имплицират пълно унищожение. Това изразява възг-
ледът на Нàгàрджуна, според който няма съществуващо, 
което да е без субстанция (a-svabhava), т. е. няма нещо, 
което, след като е съществувало за кратко (bhutva 



331 

 

prativigacchati), да изпада в пълно забвение без да остави 
каквато и да било следа. В беседата с Каччàяна се твър-
ди, че онзи, който възприема възникването (samudaya), 
не се придържа към възгледа за не-съществуването на 
света. С други думи, възникването (samudaya или 
samutpada) опровергава нихилистичното не-съществува-
не (nastita, а-svabhava). Нàгàрджуна схваща това поло-
жение като пустота (sunyata).  

Това е начинът, по който „зависимият произход“ на 
феномените (pratityasamutpada) се превръща в синоним 
на „пустота“ (sunyata) или „не-субстанциалност“ (nairat-
mya), които ще бъдат разгледани и в глава XXIV.  

 
4. kasya syad anyatha-bhavah svabhavas cen na vidyate | 
kasya syad anytha-bhavah svabhavo yadi vidyate || 
 
4. Кое би се променяло, ако нямаше себе-природа? 
Но кое би се променяло, ако имаше себе-природа? 
 
Тук Нàгàрджуна противопоставя идентичност и раз-

личие. Ако нещата са съвършено различни едно от дру-
го, няма причина да се говори за промяна на нещата 
(anyathabhava). Обратно, ако имаше субстанция 
(svabhava), която се приема като перманентна и вечна, тя 
не би могла да се промени.  

 
5. tasyaiva nanyatha-bhavo napy anyasyaiva yujyate | 
yuva na jiryate yasmad yasmaj jirjo na jiryate || 
 
5. Нито промяната на нещо в самото него, 
нито в нещо различно е смислена.  
Така че нито младежът старее, 
нито възрастният старее.  
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Нàгàрджуна продължава да подчертава възгледа, че 
промяната (anyathabhava) е необяснима в контекста на 
идентичността или различието. „В самото него“ (tasya 
eva) означава „в нещо, което има субстанциално същест-
вуване“; „нещо различно“ (anyasya eva) имплицира 
„принадлежащо към нещо съвършено различно“. Както 
беше споменато преди (VII. 24), Нàгàрджуна не отхвърля 
„тлеенето“ (jara). В настоящия контекст намерението му 
е да утвърди, че това тлеене губи смисъла си, когато се 
приложи с цел да се обясни личност като притежаваща 
вечен Аз или като различна във всеки един момент.  

 
6. tasya ced anyatha-bhavah kñiram eva bhaved dadhi | 
kñirad anyasya kasyacid dadhi-bhavo bhaviñyati || 
 
6. Ако промяната е в самото нещо, 
тогава самото мляко би било масло.  
Тогава масло-востта би била 
нещо различно от млякото.  
 
Ако промяната се приложи към нещо, признато като 

съществуващо в себе си, т. е. субстанция, то тогава кон-
цепцията за промяна би била отхвърлена. Тук се среща-
ме с примера за млякото и маслото (kñira-dadhi), използ-
ван от представителите на Vatsiputriya заедно с метафо-
рата за „огъня и горящото“ (Akb, 432–433) за да илюст-
рира връзката между агрегатите и Аза. Ако маслото се 
мисли като еднакво по субстанция с млякото, то масло-
востта следва да принадлежи към нещо различно от мля-
кото. В противен случай ще имаме две различни субс-
танции с един и същ субстанциален състав.  

 
7.yady asunyam bhavet kimcit syac chunyam iti kimcana| 
na kimcid asty asunyam ca kutah sunyam bhaviñyati || 
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7. Ако имаше нещо не-пусто, 
тогава би имало нещо, наричано пусто.  
Въпреки това, няма нищо, което е не-пусто. 
Как е възможно да има нещо пусто? 
 
Концепцията за „пустота“ или „не-субстанциалност“ 

е предвидена да премахне убеждението в субстанция и 
свойство. Но ако самата „пустота“ бъде използвана в оп-
ределителен смисъл, т. е. като характеристика на нещо 
субстанциално, то тогава самата „пустота“ се превръща в 
„нещо“ (kimcana). Нещо субстанциално е „не-пусто-
нещо“ (asunyam kimcit). Такова нещо не съществува. 
Щом това е така, не може да има нещо, което да се наре-
че „пусто“ (sunyam iti kimcana).  

Това е най-ясното предупреждение на Нàгàрджуна 
срещу приемането на метафизика на „пустотата“ 
(sunyata drñti, вж. по-долу).  

 
8. sunyata sarva-drñtinam prokta nihsarajam jinaih | 
yeñam tu sunyata-drñtis tan asadhyan babhañire || 
 
8. Победоносните провъзгласиха, 
че пустотата е отстъпване от всички възгледи.  
За обладаните от възгледа за пустотата се казва, 
че са непоправими.  
 
Заключението от фрагмент XIII. 7 е че концепциите 

за „пустота“ (sunyata) или „не-субстанциалност“ (nairat-
mya), използвани от Буда като средства за освобождение 
от всички абсолютистки възгледи (drñti), могат да се 
окажат също толкова незадоволителни възгледи, колкото 
и метафизичните, ако употребата им премине границите 
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на уместното. Според Нàгàрджуна подобно „преминава-
не“ води към най-тежките форми на догматизъм.  
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Глава Четиринадесета 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВРЪЗКАТА 

(samsarga-parikña) 
 
1. drañtavyam darsanam drañta trijy etani dviso dvisah | 
sarvasas ca na samsargam anyonyena vrajanty uta || 
 
1. Вижданото, виждането и виждащият – 
тези три феномена 
не се намират във взаимна връзка по двойки, 
нито заедно.  
 
2. evam ragas ca raktas ca rakjaniyam ca drsyatam | 
traidhena señah klesas ca señany ayatanani ca || 
 
2. Страстта, страстният и обектът на страстта 
следва да бъдат разглеждани по същия начин.  
Другите типове зависимост, 
както и другите сетивни сфери, 
следва да бъдат разглеждани в такива триади.  
 
Прагматистката теория за истината, според която ис-

тината е нещо, конструирано в съответствие с човешките 
нагласи (samskara) и в зависимост от нещо преживяно 
(dharma), не е особено удобна, особено за някой анали-
тичен философ, който иска да доведе анализа си до край. 
В настоящото изследване върху философията на 
Нàгàрджуна на няколко пъти беше посочено, че анали-
зът до крайности поставя будисткия философ пред абсо-
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лютно различни същности. За него (а това е позиция, 
приета дори от философ като Хюм) „онова, което е раз-
личимо, е също и делимо“. Разбира се, след това тези 
философи започват да обясняват събитията чрез „съста-
вяне“, чрез събиране на различни същности (samskaraja) 
в съответствие с нагласите (samskara), или, както насто-
ява Хюм, чрез човешкото въображение. Но така те се на-
гърбват със задачата да обяснят как само определени, а 
не всички неща могат да бъдат поставени заедно. Нап-
ример, някой може да настоява, че е възможно феномени 
като зрение, цвят и зрително съзнание да се съберат и да 
произведат впечатлението, наречено „възприятие за 
цвят“. Въпреки това, човек не може да събере зрение, 
звук и вкусово съзнание и да състави визуално или зву-
ково впечатление нито чрез нагласите, нито чрез въоб-
ражението.  

Единственият начин, по който метафизиците могат 
да обяснят всяко възможно съответствие, е чрез приема-
нето на субстанциална връзка между събитията, които 
кореспондират. Така разделянето на събитията на съ-
вършено различни същности допринася за признаването 
на тайнствени субстанции. Понятието на Сарвàстивàда 
за субстанция или себе-природа (svabhava) е неизбежни-
ят ответ на този доведен до крайност анализ. По същия 
начин теорията на Бътранд Ръсел за отношенията, която 
не е нито менталистка, нито физикалистка, е отговорът 
на Хюмовия анализ.  

За такива философи прагматистката теория за исти-
ната, в рамките на която истината се определя като нещо 
„направено“ (samskrta), се превръща в проблем, защото 
методът им ги лишава от всички емпирични връзки, чрез 
които нещата могат да съответстват. Така Нàгàрджуна се 
заема с въпроса за съответствието (samsarga) с цел да 
покаже, че на фона на метафизическите допускания от 
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страна на определени аналитици съответствието не е 
възможно.  

Важно е да се помни, че критиката на Нàгàрджуна 
срещу съответствието е ограничена до съответствието 
между събития, разграничени до степен, в която за всяко 
от тях се допуска негова собствена природа (svabhava). 
Нàгàрджуна започва настоящата глава с препратка към 
разнообразните категории, които вече е изследвал в са-
мото начало на тази част от трактата, а именно – вижда-
нето (darsana), обектът на виждане (drañtavya) и вижда-
щия (drañtr) (глава III). Фрагмент XIV. 2 препраща към 
друга серия от категории, изследвани в глава VI. След 
това приложението на тези категории е разширено до 
всички феномени, като например „петната“ и способнос-
тите.  

 
3. anyenanyasya samsargah tac canyatvam na vidyate | 
drañtavya-prabhrtinam yan na samsargam vrajanty atah|| 
 
3. Свързват се взаимно различни феномени.  
Между виждащ, виждане, виждано 
различие не е налице.  
Следователно, те не се намират във взаимна връзка.  
 
Съответствието, както бе споменато по-горе, се 

превръща в проблем за философията само когато разгра-
ниченията или различията биват абсолютизирани. Като 
се основава на принципа на „зависимия произход“, 
Нàгàрджуна настоява, че такива разграничения не са на-
лични между обектите на виждане и т. н. Ако те бъдат 
разграничени или различени по начина, по който го пра-
вят метафизиците, те не могат да се намират във взаимна 
хармония или съответствие.  
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4. na ca kevalam anyatvam drañtavyader na vidyate | 
kasyacit kenacit sardham nanyatvam upapadyate || 
 
4. Не само различието между виждащо, виждане и 
виждано не е налице.  
Различието на нещата, които са във взаимна връзка, 
е безсмислено.  
 
Това е интересно разсъждение относно идентичност-

та и различието. В него е ясно представена дилемата за 
субстанцията. За да бъдат съотнесени нещата, между тях 
трябва да бъдат признати различия. Ако обаче различия-
та бъдат признати за абсолютни, за всяко нещо се допус-
ка, че притежава собствена природа. То се превръща в 
субстанция, различна от която и да е друга субстанция. 
Ако всяка субстанция е различна, тя не може да бъде 
споделяна с друга субстанция. Ако тя я споделя, разли-
чието рухва. Има или само различие, или само идентич-
ност.  

 
5. anyad anyat pratityanyan nanyad anyad rte ‘nyatah | 
yat pratitya ca yat tasmat tad anyan nopapadyate || 
 
5. Различните неща са зависими от различни неща.  
Различните неща не са без различни неща.  
Тъй като нещо зависи от нещо, 
различаването е неприемливо.  
 
6.yady anyad anyad anyasmad anyasmad apy rte bhavet| 
tad anyad anyad anyasmad rte nasti ca nasty atah || 
 
6. Ако нещо е различно от друго, 
защото възниква от различно нещо, 
тогава то би съществувало дори и без това друго.  
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Но това друго нещо не съществува без друго, 
и следователно то не съществува.  
 
7. nanyasmin vidyate ‘nyatvam ananyasmin navidyate | 
avidyamane canyatve nasty anyad va tad eva va || 
 
7. Различието не е очевидно в отнасяне към различно. 
Нито е не-очевидно то в различното.  
Когато различието не е налице, 
няма нито различие, нито идентичност.  
 
Тези строфи изглежда подчертават факта, че човек 

не може да говори за зависимост докато признава абсо-
лютно различие между събитията. Те напомнят за под-
робното разглеждане на отношението по обусловеност 
(apekña), започнато по-рано във връзка с метафората за 
„огъня и горящото“ (глава X).  

 
8. na tena tasya samsargo nanyenanyasya yujyate | 
samsrjyamanam samsrñtam samsrañta ca na vidyate || 
 
8. Свързването на идентични или на различни неща 
не е смислено.  
Нито свързаното, нито свързващото, 
нито дори агентът на свързването, са налице.  
 
Концепциите за идентичност и различие, приети от 

будистките метафизици, не могат да се справят с проб-
лема за истината, особено в неговото прагматистко из-
мерение. Единственото решение за тях е да признаят 
„всеведение“ (sarvajkatva) на Буда – способност, която 
те без колебание му приписват, като дори не се опитват 
да определят какво означава „всичко“ (sarvam) в контек-
ста на будизма (вж. коментара към IX. 3).  
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Глава Петнадесета 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЕБЕ-ПРИРОДАТА 

(svabhava-parikña) 
 
1.na sambhavah svabhavasya yuktah pratyaya-hetubbih| 
hetu-pratyaya-sambhutah svabhavah krtako bhavet ||  
 
1. Себе-природа от условия и причини е безсмислена.  
Себе-природа, получена от условия и причини, 
би била нещо направено.  
 
Глава XV е заключение на втората част от трактата 

на Нàгàрджуна. Основната цел на втора част, както беше 
обяснено в Увода, е изясняването на концепцията за 
дхарми (в множествено число), независимо дали те пред-
ставляват идеи, неща, събития или феномени. Както ста-
на ясно от изследването на предните дванадесет глави, 
анализът на Нàгàрджуна върху дхармите цели да ели-
минира есенциалните идеи, свързани с идентичността и 
различието (ekartha-nanartha). Нàгàрджуна отхвърля ме-
тафизичните понятия за възникване и прекъсване 
(utpada-nirodha), за етернализъм и анихилационизъм 
(sasvata-uccheda) и за появяване и изчезване (agama-
nirgama). Тези понятия са резултат от допускането на 
субстанция или себе-природа (svabhava) във феномените 
– допускане, което е взаимосвързано с концепцията за 
абсолютна „другост“ (parabhava).  

Така себе-природата или субстанцията (svabhava) се 
оказва основен проблем и е естествено Нàгàрджуна да 
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завърши втора част с изследване на тази специфична 
концепция.  

За отхвърлянето на концепцията за субстанция 
Нàгàрджуна разчита преди всичко на схващането на Бу-
да за „междинната позиция“, а именно „зависимия про-
изход“. Тъй като се занимава преди всичко с отхвърля-
нето на крайности, Нàгàрджуна се позовава само на она-
зи част от неговия locus classicus 167  (т. е. беседата с 
Кàтÿяна), която говори за двете крайности – съществу-
ване (astitva) и не-съществуване (nastitva).  

Още в първата строфа Нàгàрджуна излага своя праг-
матистки възглед за истината като нещо направено 
(krtaka) и зависещо от условия и причини (hetu-pratyaya-
sambhutah). Субстанцията или себе-природата, дори да 
съществува, не може да избегне принципа на зависимия 
произход (pratityasamutpada).  

 
2. svabhavah krtako nama bhaviñyati punah katham | 
akrtrimah svabhavo hi nirapekñah paratra ca || 
 
2. Как е възможно да има себе-природа, 
която е създадена? 
Несъмнено, не-създадена себе-природа 
също е не-зависима от друга.  
 
Изкуствена (или направена) субстанция (krtakah 

svabhavah) не е възможна, защото по определение субс-
танцията е вечна и следователно не е обект на възниква-
не и изчезване. Всичко, което е обект на възникване и 
изчезване, не може да бъде субстанция и от това следва, 

                                                   
167 От латински – израз за авторитетен и често цитиран пасаж 

(бел. прев. ) 
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че не може да е противоположно на зависимия произход. 
То просто е не-обусловено (nirapekñah).  

 
3. kutah svabhavasyabhave para-bhavo bhaviñyati | 
svabhavah para-bhavasya para-bhavo hi kathyat || 
 
3. В отсъствието на себе-природа, 
как е възможно да има друго-природа? 
Защото себе-природата на друго-природата 
се нарича друго-природа.  
 
Това представлява повторение на аргумента, използ-

ван от Нàгàрджуна в I. 3 и XIV. 4 с цел да покаже взаи-
мовръзката на себе-природа и друго-природа. Ако едно-
то не е приемливо, другото също не е допустимо.  

 
4. svabhava-para-bhavabhyam rte bhavah kutah punah | 
svabhave para-bhave va sati bhavo hi sidhyati || 
 
4. Без себе-природа и друго-природа, 
как е възможно да има съществуващо? 
Защото съществуващото се установява 
само когато има себе-природа или друго-природа.  
 
Това изказване вероятно може да послужи като сви-

детелство срещу схващането, според което Нàгàрджуна 
признава върховна реалност отвъд себе-природата и дру-
го-природата. В случая с Vatsiputriya, „върховно реално-
то“ се появява въз основа на приемане както на идентич-
ността, така и на различието (вж. коментара към X. 1 – 
„Огънят не може да бъде обозначен като нещо различно 
от горящото, нито като нещо тъждествено нему“). Япон-
ският будистки изследовател И. Уеда забелязва уникален 
логически принцип, изведен от метафората за „огъня и 
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горящото“ и възприет в логиката на Мàдхямика. Според 
Уеда „съществуват вродени условия във всяко, така че 
тяхното крайно взаимоотношение в цялост или единст-
во изисква взаимно отричане на двете“ (вж. Inada, 80). 
Тук обаче Нàгàрджуна повдига въпроса: „Отделно от се-
бе-природа и друго-природа, как е възможно да има съ-
ществуващо?“ 

Осемте отрицания не са предвидени да докажат или 
утвърдят естеството/природата на реалността, както чес-
то се изтъква. Тяхната единствена фунцкия е да елими-
нират понятия, а не да характеризират върховната реал-
ност или зависимия произход. Зависимият произход е 
съвършено различен начин за изразяване на истината 
или реалността.  

Във второто си изказване по-горе, Нàгàрджуна твър-
ди, че и svabhava, и parabhava са зависими от bhava. Те 
представляват по-нататъшно раздвоение на bhava.  

 
5. bhavasya ced aprasiddhir abhavo naiva sidhyati | 
bhavasya hy anyatha-bhavam аbhavam bruvate janah || 
 
5. Когато няма съществуващо, 
тогава няма и не-съществуващо.  
Промяната на съществуващото е, 
която хората обикновено наричат не-съществуващо.  
 
Ако svabhava и parabhava представляват раздвоение 

на bhava, то последната е зависима от аbhava. Обикно-
вено хората говорят за аbhava като за промяна в bhava. 
Дихотомията bhava-аbhava, макар и по-обща от svabha-
va-parabhàva, носи същите импликации като последната. 
И двете са свързани с метафизичните понятия за иден-
тичност и различие.  
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Нито концепциите на Буда за „зависимия произход“ 
(paticcasamuppada) и „не-субстанциалността“ (anatta), 
нито възгледите на Нàгàрджуна за зависимостта и пус-
тотата (sunyata) следва да бъдат разбирани като съдър-
жащи или създаващи понятия за идентичност и разли-
чие. Наистина, интерпретацията на sunyata като „абсо-
лютна реалност“ от страна на някои изследователи пре-
дизвиква незабавния отговор на други, които я характе-
ризират като „нищота“. Тук веднага прави впечатление 
дихотомията, която обикновените хора допускат. Имен-
но това е непоправимостта (asadhya), за която 
Нàгàрджуна говори в XIII. 8.  

 
6.svabhavam para-bhavam ca bhavam cabhavam eva ca| 
ye pasyanti na pasyanti te tattvam buddha-sasane || 
 
6. Онези, които виждат 
себе-природа и друго-природа, 
съществуване и не-съществуване, 
не виждат истината в посланието на Буда.  
 
Тук не се отхвърлят само себе-природа и друго-

природа, но и съществуване и не-съществуване. Първата 
двойка покрива по-тясна обяснителна област в сравне-
ние с по-общите понятия за съществуване и не-същест-
вуване.  

Определението на Буда за съществуване е емпирич-
но и се отнася до дадено нещо, дадено събитие или да-
ден феномен, налични за шестте сетива (вж. S 4. 15, 
Sabba-sutta). За този феномен се смята, че се е получил в 
зависимост от условия (paticcasamuppanna), че ще про-
дължи да съществува за кратко, показвайки през това 
време белези на изчезване (thitassa akkathatta) и че ще 
престане да съществува (nirodha, vyaya) отново в зави-
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симост от условия. Така дори всекидневните, не-
просветлени хора биха казали: „Промяната на това, кое-
то съществува, е не-съществуване“ (bhavasya hi anyatha-
bhavam аbhavam bruvate janah, XV. 5).  

Но метафизиците превземат всекидневния език, осо-
бено когато става дума за употребата на родителен или 
притежателен падеж (bhavasya). Така човекът от все-
кидневието ще допусне, че промяната е нещо, притежа-
вано от съществуващото (bhava), а съществуващото е 
винаги едно и също. Той обаче не може да допусне съ-
щото за не-съществуването (аbhava). Тук пътищата се 
разделят – единият поддържа догматична теория за веч-
но съществуване (sasvata), а другият утвърждава абсо-
лютно не-съществуване, т.е. анихилационизъм (uccheda).  

Друг философ, заинтересуван да обясни емпирично 
усещаните „аз-ост“ и „другост“, ще се опита да раздвои 
съществуването (bhava) на себе-природа (svabhava) и 
друго-природа (parabhava). Когато прилага тази дихото-
мия към обяснението на причинността, той въвежда още 
една дуалност – съществуване и не-съществуване.  

Подобна метафизика няма нищо общо с обяснението, 
което Буда дава на съществуването и не-съществуването. 
Ето защо Нàгàрджуна твърди, че онези, които се при-
държат към такива понятия, не разбират истината или 
реалността, изразена в посланието на Буда.  

 
7. katyayanavavade castiti nastiti cobhayam | 
pratiñiddham bhagavata bhavabhava-vibhavina ||  
 
7. В наставлението към Катяяна двете теории – 
„съществува“ и „не съществува“– 
биват отхвърлени от Блажения – 
вещ както в съществуването, 
така и в не-съществуването.  
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Както беше споменато в Увода, това е едно от най-

важните свидетелства в труда на Нàгàрджуна, способни 
да го свържат с онзи Буда, който е представен в палийс-
ките Никaи и китайските Àгами. Бележката на Инада 
към тази строфа е прекалено кратка и неясна: „Санск-
ритската Кaтÿянaвавaда или се позовава на сутрата, или 
на указанията, дадени на Кàтÿяна [sic.] от Буда“ (p. 99). 
Настоящото изказване на Нàгàрджуна заслужава много 
повече внимание, отколкото някога му е обръщано.  

Основната цел на беседата е разобличаването на не-
състоятелността на двата крайни възгледа за съществу-
ване (astitva) и не-съществуване (nastitva). Това е пос-
тигнато чрез позоваване на емпиричните понятия за въз-
никване (utpada) и изчезване (nirodha). Чрез първите 
петнадесет глави в Кариката (вкл. настоящата), 
Нàгàрджуна показва по забележителен начин как емпи-
ричните концепции за възникване и изчезване и за не-
перманентност и промяна могат да бъдат използвани ус-
пешно с цел разкриване безсмислеността на метафизика-
та. Ето защо тук той се позовава само на онази част от 
„Беседа с Кàтÿяна“, която се занимава с отхвърлянето на 
двете крайности. Обсъждането на останалите идеи, изка-
зани от Буда в беседата, особено позитивното описание 
на човешката личност и нейните преживявания, е оста-
вено за по-нататък.  

 
8. yady astitvam prakrtya syan na bhaved asya nastita | 
prakrter anyatha-bhavo na hi jatupapadyate || 
 
8. Ако съществуващо се определи чрез субстанция 
(prakrti), 
тогава не би могло то да не съществува.  
Промяна на субстанцията 
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със сигурност не е смислена.  
 
Тази и следващите три строфи изглежда са резюме 

на подробния анализ, който Нàгàрджуна прави до мо-
мента върху двата крайни възгледа.  

Ако съществуването бъде разбрано в смисъл на пър-
вична природа (prakrti), както го разбира школата Саìк-
хя (в тази школа терминът svabhava е използван за да се 
означава първичната природа), то тогава нейното не-
съществуване не би било възможно. Причината за това е, 
че промяната и първичната природа/субстанцията са не-
съвместими.  

 
9. prakrtau kasya casatyam anyathatvam bhaviñyati | 
prakrtau kasya ca satyam anyathatvam bhaviñyati || 
 
9. Ако субстанцията е не-съществуваща, 
кое би се променяло? 
Ако субстанцията е съществуваща, 
кое би се променяло? 
 
Не само съществуването на първична природа, но и 

нейното не-съществуване е несъвместимо с промяната. 
Тук първичната природа е разбрана като субстанция, а 
промяната – като свойство. Ако субстанцията не е на-
лична, свойствата не могат да бъдат приложени към нея. 
Ако субстанцията е налична, свойствата стават безсъ-
държателни. Накратко, субстанциалистите се опитват да 
„помирят“ субстанцията и свойството, след като създа-
ват между тях остро и непреодолимо различие (глава V).  

Това тълкуване премахва нуждата да се допусне, че 
първият стих на строфата представлява въпрос, повдиг-
нат от опонент, на който Нàгàрджуна отговаря във вто-
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рия стих (вж. Inada, 99, който следва интерпретацията на 
Чандракèрти върху тази строфа).  

 
10. astiti sasvata-graho nastity uccheda-darsanam | 
tasmad astitva-nastitve nasriyeta vicakñajah || 
 
10. „Съществува“ води до вкопчване във вечността.  
„Не съществува“ води до вкопчване в нищото.  
Мъдрият не бива да разчита 
нито на съществуването, 
нито на не-съществуването.  
 
11. asti yadd hi svabhavena na tan nastii sasvatam | 
nastidanim abhut purvam ity ucchedah prasajyate || 
 
11. „Това, което съществува чрез себе-природа, 
то не може да не съществува“, 
имплицира етернализъм.  
„То не съществува сега, но е съществувало преди“ 
имплицира анихилация.  
 
Теориите за съществуване и не-съществуване не са 

безобидни в последствията си. Теорията за съществува-
нето води до догматично вкопчване във възгледите на 
етернализма. Концепцията за не-съществуване води до 
също толкова опасния възглед за унищожение. И двете 
теории, както ще бъде посочено по-нататък, са вредни за 
нравствения живот. От това следва, че един мъдър човек 
не би се обвързал с толкова крайни възгледи.  

Това вероятно е най-подходящото заключение на 
един анализ, предвиден да утвърди не-субстанциално-
стта на всички феномени (dharma-nairatmya). Нàгàрджу-
на не оставя никакво място за субстанциализиране на 
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който и да било феномен, смятан за част от човешкия 
опит.  
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Глава Шестнадесета 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОКОВИТЕ И         
ОСВОБОЖДЕНИЕТО  

(bandhana-mokña-parikña) 
 
1. samskarah samsaranti cen na nityah samsaranti te | 
samsaranti ca nanityah sattve ‘py eña samah kramah || 
 
1. Ако нагласите трансмигрират 
[блуждаят в самсара],  
те не странствуват като перманентни същности.  
Нито пък се прераждат 
като не-перманентни същности.  
Този анализ важи за всички сетивни същества.  
 
Според нашaта интерпретация трета част се състои 

от глави XVI–XXVI и се различава от втора част по под-
хода към дадени проблеми, въпреки че самите проблеми 
са близки. Докато втора част се занимава с изследване на 
елементите на съществуване (dharma), показвайки как те 
са лишени от всякаква субстанция (dharma-nairatmya) и 
как са зависимо възникнали (pratityasamutpanna), в трета 
част Нàгàрджуна се стреми да обясни човешката лич-
ност (pudgala) без да попада в метафизични капани. В 
трета част човешката личност е анализирана както в око-
ви, така и в свобода. На първо място са разгледани проб-
лемите за Аза (atman) и въпросите, касаещи нравствена-
та отговорност и свързаните с нея понятия за време и 
плодоношение. Като използва тази проблематика за из-
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ходна точка, Нàгàрджуна се заема с проблема за лич-
ността, която е постигнала свобода, както и въпросът за 
истините или за самата свобода. В процеса той отново се 
опитва да се справи със субстанциалните интерпретации, 
докато не достига глава XXVI, където дава позитивно 
обяснение на човешката личност.  

Началото на настоящата глава става повод за една от 
най-популярните заблуди по отношение на учението на 
Буда за прераждането (punabhava). Дори в епохата на 
Буда, когато той обявява прераждането за причинно 
обусловено или „зависимо възникнало“ (paticca samup-
panna) и изброява няколко условия, които допринасят за 
него (M 1. 265), един от последователите му избира едно 
от тези условия, а именно – съзнанието (vikkaja), твър-
дейки, че то е „съвсем същото съзнание, което се пре-
ражда, а не друго“ (idam eva vikkajam sandhavati 
samsarati anakkam, M 1. 256; Chung 54. 2 [Taisho 1. 
766c]). Със сигурност има и много други, включително 
сред учениците на Буда, които продължават да поддър-
жат такива възгледи през вековете. Широкото разпрост-
ранение на тези възгледи вероятно е белег за устойчи-
востта на вярването, че за да е възможно прераждането, 
трябва да има перманентна и вечна субстанция.  

Отговорът, който Буда дава на вярващите в перма-
нентен и вечен Аз или същност, е че всеки фактор, който 
допринася за човешкото преживяване, независимо дали 
става дума за съзнание (vikkaja), нагласа (sankhara), 
действие (kamma) или вкопчване (upadana), е зависимо 
възникнал. Според Буда непрекъснатостта може да бъде 
обяснена по по-скоро емпиричен път чрез следване на 
закона за зависимостта между не-перманентните факто-
ри на съществуване, където един от факторите оставя 
следа върху друг като по този начин елиминира нуждата 
от допускане на перманентна същност.  
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Тук Нàгàрджуна говори за две крайности – перма-
нентност (nitya) и не-перманентност (anitya). Не-перма-
нентността е мигновеното унищожение (kñaja-bhanga), 
поддържано от будистките метафизици. Перманентност-
та представлява гледната точка на Сарвaстивaда, а не-
перманентността – тази на Саутрaнтика.  

Ако нагласите (samskara) бъдат представени като 
перманентни или като не-перманентни при тяхното пре-
раждане, и ако не бъде споменато причинното обуславя-
не на тези нагласи и на останалите фактори, то тогава 
теориите за етернализма и анихилационизма са неиз-
бежни. Такива крайни теории са още по-трудни за избяг-
ване, когато един фактор или същност бъде набелязан и 
представен като „факторът“, водещ до прераждането.  

 
2. pudgalah samsaranti cet skandhayatanadhatuñu | 
pakcadha mrgyamajo ‘sau nasti kah samsariñyati || 
 
2. Може да се допусне, че личността се преражда.  
Но личността, потърсена в петте агрегати, 
шестте сетива и четирите елементи, 
не съществува.  
Кой би се прераждал в такъв случай? 
 
Интересно е да се отбележи, че в предишното изказ-

ване Нàгàрджуна отхвърля само възгледа, според който 
нагласите се прераждат. Той не отрича самите нагласи. 
Въпреки това, в настоящата строфа Нàгàрджуна твърди, 
че ако прераждаща се „личност“ (pudgala) бъде потърсе-
на (mrgyamano) в агрегатите, сетивата и елементите 
(както прави Нàгàрджуна в последните петнадесет гла-
ви), тя не може да бъде открита. „Личността“, за която 
става дума тук, не е обикновена личност. Тя трябва да 
притежава същата характеристика, която според пре-
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дишната строфа прави възможно прераждането на „наг-
ласите“, а именно – перманентността.  

Инада изглежда не е наясно със значението на тер-
мина mrgyamaja в превода си на тази строфа.  

 
3. upadanad upadanam samsaran vibhavo bhavet | 
vibhavas canupadanah kah sa kim samsariñyati || 
 
3. В прехода от една форма на вкопчване към друга, 
би имало друго-ставане.  
Коя е личността, 
която е престанала да бъде и е вече не-алчна? 
В какво се превръща тя? 
 
Линейното схващане на причинния процес води до 

затруднения в обяснението на „вкопчването“ (upàdàna) 
като причина за прераждането и дори за концептуализи-
рането на една личност. Вкопчването се смята за основна 
причина за нещастието и страданието (dukkha), както и 
за прераждането на човешкото същество, а „не-
вкопчването“ (anupadana) е условие за щастие (sukha) в 
настоящия живот и за не-прераждане в бъдещ живот. 
Освен това самото понятие за субстанциален Аз (atta) се 
смята за резултат от вкопчването в петте агрегата 
(upadanaskandha).  

Ако обаче вкопчването бъде взето отделено и обяс-
нено в линеен план, то в придвижването си от един мо-
мент на вкопчване към друг човек ще бъде изправен 
пред друго-ставане (vibhava). За да обясни тази начупена 
или прекъсната редица от вкопчвания, човек трябва да 
приеме, че има нещо, спрямо което има вкопчване, така 
че вкопчването да продължи. Агрегатите не осигуряват 
непрекъсната основа за вкопчването. Те възникват и из-
чезват. При такова възникване и изчезване, самото вкоп-
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чване би било прекъснато. Това означава, че вкопчване, 
превърнало се в не-съществуващо (vibhava) би било не-
вкопчване (anupadana). При това положение къде се на-
мира така наречената перманентна същност и къде се 
преражда тя? 

 
4. samskarajam na nirvajam kathamcid upapadyate | 
sattvasyapi na nirvajam kathamcid upapadyate || 
 
4. Прекратяването на нагласите 
е немислимо по никакъв начин. 
Дори изчезването на сетивно същество 
също не е смислено по никакъв начин.  
 
Буда оставя без отговор въпроса за природата на 

„свободната личност“ (tathàgata) след смъртта (param 
maraja). Нàгàрджуна се връща към този въпрос в пос-
ледната глава – „Изследване на възгледите“ (Drñti-parik-
ña). В настоящия контекст Нàгàрджуна е ангажиран пре-
ди всичко с живата личност. Предишните строфи се за-
нимават с метафизичните възгледи по отношение на жи-
веещата в окови личност. Настоящата строфа пък е пос-
ветена на изследване на постигналата свобода живееща 
личност. Говорейки за тази свобода, Нàгàрджуна не е 
склонен да допусне, че тя се изразява в прекратяването 
на нагласите или на личността. Той вероятно е наясно, 
че когато става дума за свободната жива личност, Буда 
говори за успокояване на нагласите (sajkhara-upasama). 
Също така, Нàгàрджуна е наясно, че Буда не утвърждава 
унищожението на съзнаващото същество (sattva, вж. ко-
ментара към XIII. 1) и оттук следващатото му твърдение. 

 
5. na badhyante na mucyanta udaya-vyaya-dharmijah | 
samskarah purvavat satto badhyate na na mucyate || 
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5. Нагласи, чиято природа е възникване и изчезване, 
не са нито оковани, нито освободени.  
Едно сетивно същество, подобно на предишните, 
е нито оковано, нито освободено.  
 
Съгласно със субстанциалисткия начин на мислене, 

един вечен Аз или същност (atman) е в окови, защото е 
обвързан с многообразни мимолетни фактори като пси-
хо-физическата личност (вж. Bhagavadgita, глава XIII). 
Такъв Аз трябва да се откъсне от оковите си, за да бъде 
свободен. След като отричат перманентната същност 
(каквато е Аза), будистите определят нагласите като ус-
ловите за оковите, а самите нагласи, чиято природа е на 
възникване и изчезване, не могат да бъдат нито оковани, 
нито освободени. С други думи, човек не следва да гледа 
на нагласите през очите на субстанциалистите. Същото 
може да се каже за съзнаващото същество (sattva).  

 
6. bandhanam ced upadanam sopadano na badhyate | 
badhyate nanupadanah kim avastho ‘tha badhyate || 
 
6. Ако вкопчването се схваща като оковаване, 
то човек, който се вкопчва, не е окован.  
Нито пък е окован човек без вкопчване.  
Тогава в какво състояние човек се оковава? 
 
Делението субстанция/свойство, което следва от из-

казване: „човек, който е с вкопчване“ (sa-upadano), не е 
съвместимо с твърдението, че човек е окован (badhyate). 
Във второто твърдение свойството вече се пред-полага в 
субстанцията и няма смисъл да се добавя един иденти-
чен с него признак. Ако пък субстанцията е без свойство 
(както е в случая с an-upadana), тогава не е възможно да 
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� се припише такова. Тогава свойството и субстанцията 
биха останали независими едно от друго. Тези затрудне-
ния, свързани с идентичността и различието, водят до 
проблема за статута на окованата личност.  

 
7. badhniyad bandhanam kamam bandhyat purvam 
bhaved yadi | 
na casti tat señam uktam gamyamana-gatagataih || 
 
7. Ако се допусне, че 
оковите съществуват преди оковаването на онова, 
което се оковава, то това е несъстоятелно. 
Останалото е обяснено в анализа 
на сега движещото, движеното и не-движеното.  
 
Ако в отговор на въпроса, повдигнат в миналата 

строфа, се каже, че оковите съществуват преди някой да 
бъде окован, такива окови според Нàгàрджуна не същес-
твуват. Анализът в глава II, както и този в глава X, могат 
да бъдат използвани тук с цел отхвърляне на имплика-
циите на субстанциалисткия възглед за окови.  

 
8. baddho na mucyate tavad abaddho naiva mucyate | 
syatam baddhe mucyamane yugapad-bandha-mokñaje || 
 
8. Човек, който е окован, не е свободен, 
нито човек, който не е окован, е свободен.  
Ако има освобождаване на окован човек, 
това е едновременно оковаване и освобождение.  
 
Човек, който е субстанциално окован (baddha), т. е. 

такъв, чиято себе-природа (svabhava) е окови, не може да 
бъде освободен. Също така е безсмислено да се говори за 
някой, който е абсолютно свободен (a-baddha), т. е. ня-
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кой, чиято себе-природа е свобода, като за подлежащ на 
освобождение. Ако пък се говори за някой, който е око-
ван, но в същото време бива освобождаван, оковите и 
свободата биха били едновременни.  

 
9. nirvasyamy anupadano nirvajam me bhaviñyati | 
iti yeñam grahas teñam upadana-maha-grahah || 
 
9. „Не-вкопчвайки се, аз ще бъда свободен. 
Тогава свободата ще бъде моя“.  
За който и да има такава нагласа, 
тя е огромно вкопчване.  
 
Тук Нàгàрджуна представя една от основните идеи в 

ранните беседи (вж. M 1. 145–151, Rathavinita-sutta), 
присъстваща също така в текстовете Prajkaparamita и 
особено във Vajracchedika. Това е идеята, че човек не 
може да е свободен и да се вкопчва в свободата, още по-
малко да се хвали с нея. Изказването на Буда в M 1. 171 
(Ariyapariyesana-sutta) не бива да се тълкува като такова 
самохвалство. Това изказване е направено в отговор на 
въпрос, зададен от Упака по времето, когато единстве-
ният свободен на света е бил самият Буда. Последният 
само описва на Упака отсъствието на някой, постигнал 
свобода в смисъла, в който Буда я разбира. Съмнително 
е дали Буда би направил такова изказване след като про-
изнася първото си слово и след като първите му пет уче-
ника постигат просветление и свобода.  

 
10. na nirvaja-samaropo na samsarapakarñajam | 
yatra kas tatra samsaro nirvajam kim vikalpyate || 
 
10. Където няма нито приписване на свобода, 
нито освобождаване от жизнения процес (самсара), 



358 

кое се разграничава на жизнен процес и свобода? 
 
Заключителната строфа прави обобщение на възгле-

дите, свързани с живота в окови (samsara) и свобода 
(nirvaja) и може да послужи като средство за преодоля-
ване на неяснотите в следващите глави. Непрекъснатите 
спорове между съвременните учени по отношение на 
импликациите на прочутата XXV глава от Кàрикàта мо-
гат лесно да бъдат елиминирани, ако се имат предвид 
онези теории за оковите и свободата, с които Нàгàрджу-
на е трябвало да се справи.  

В рамките на субстанциалисткия модел свободата се 
превръща в атрибут (samaropa), докато жизненият про-
цес със своето страдание трябва да бъде елиминиран 
(apakarñaja). Нàгàрджуна не приема нито такава свобо-
да, нито такъв жизнен процес. 

Предицирането и премахването имплицират същест-
вуването на неутрална субстанция, спрямо която свобо-
дата може да бъде приписана или привързана, а оковите 
под формата на жизнения процес могат да бъдат преодо-
лени и изхвърлени. Ако не бъде призната неутрална суб-
станция, биха останали два други начина за обяснение на 
свободата и оковите. Първо, възможно е да се каже, че 
субстанцията е изначално свободна и че е държана в 
окови от външни елементи. Така упанишадската или 
брахманическата представа за светъл и чист Аз схваща 
Аза като нещо оковано към психофизичната индивиду-
алност, подобно на меч, държан в ножницата си. Изна-
чално чистият ум (prakrti-prabhasvara-citta), за който го-
ворят будистките метафизици (вж. Lankavatara, ed. 
Nanjio 1956, 358), наподобява упанишадските и брахма-
ническите понятия за Азa. Второ, ако такава изначално 
чиста същност не е допустима, то е възможно да се 
твърди, че онова, което се нарича жизнен процес 
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(samsara), е напълно унищожено и започва съвършено 
нов процес на свобода. Първият процес няма нищо общо 
с втория. Несъмнено, човек не може просто да игнорира 
решението на будистките метафизици, според което 
личностният поток на ставане (bhava-sota) се дели на 
дискретни събития. Аналогично е решението, предста-
вено чрез концепциите за „постигане“ (prapti) и „не-
постигане“ (a-prapti). Според него nirvaja се превръща в 
prapti, което попада в потока (sva-samtana-patita), a в 
същoто време samsara се превръща в a-prapti.  

Както беше посочено в Увода, концепциите на Буда 
за окови и свобода (както и тези на Нàгàрджуна) нямат 
нищо общо с което и да било от алтернативните обясне-
ния, споменати в тази глава.  
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Глава Седемнадесета 

ИЗСЛЕДВАНЕ ПЛОДА                             
НА ДЕЙСТВИЕТО 

(karma-phala-parikña) 
 
1. atma-samyamakam cetah paranugrahakam ca yat | 
maitram sa dharmah tad bijam phalasya pretya ceha ca|| 
 
1. Себе-ограничаване и помощ за другите – 
това е благоприятният път  
и той създава семето, което носи плод 
както тук, така и в следващия живот.  
 
За разлика от глава VIII, настоящата глава се занима-

ва с проблема за нравствената отговорност. В нея се пра-
ви опит да се обяснят „плодовете“ (phala), пожънати ка-
то следствие от човешките действия (karma). Учението 
за плодовете на действията или нравствената отговор-
ност е от голяма важност за всяко обяснение на човеш-
кия живот, независимо дали се живее в окови или в сво-
бода. В настоящата глава обаче идеята за трупането на 
заслуги и вини (pujya-papa) (относно бъдещо благо) е 
разгледана подробно най-вече поради факта, че обикно-
вено е свързвана с жизнения процес (samsara) в окови. 
Буда твърди, че такова трупане на заслуги и вини се 
изоставя (prahija) от човек, който се наслаждава на сво-
бодата (nirvaja), макар последният да не нарушава нра-
вите и да не е безразличен към въпросите, свързани с 
нравствената отговорност.  
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Инада приема, че стиховете от 1 до 19 представляват 
общодостъпно обяснение на карма. Това е съмнително. 
Фактически, общодостъпния и следователно погрешен 
възглед за карма е представен само в строфи от 6 до 12. 
Строфа 13, както ще бъде подчертано, насочва към една 
по-сложна теория за нравствената отговорност, поддър-
жана от Буда и неговите ученици.  

Настоящата строфа се занимава с две важни добро-
детели: себе-ограничаването и благосклонността, които 
конституират благоприятния път (maitram dharmah). То-
ва е пътят, водещ до семето, което дава плод както тук, 
така и в бъдеще. Инада отбелязва три добродетели – се-
бе-ограничаване, добросърдечност към другите и 
щедрост. Напротив, maitram вероятно е определение към 
dharma и това е начина, по който го схваща Кумàраджè-
ва.  

 
2. cetana cetayitva ca karmoktam parama-rñija | 
tasyanekavidho bhedah karmajah parikirtitah || 
 
2. Върховният мъдрец казва, че 
действието е както воля, така и волево.  
Множество различни видове действие 
са разяснени от него.  
 
В A 3. 415 (Chung 27. 5 [Taisho 1. 600а] Буда отъж-

дествява карма с „воля“ и твърди, че карма, независимо 
дали е телесна, вербална или ментална, следва да бъде 
призната за карма, стига да е волева (Cetana ‘ham 
bhikkhave kammam vadami. Cetayitva kammam karoti 
kayena vacaya manasa ca). Въвеждането на волята е 
предвидено, за да отстрани погрешното убеждение, че 
личността е отговорна за абсолютно всяко действие, кое-
то е извършила – възглед, поддържан от джайнистките 
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мислители в пред-будистка Индия (вж. Калупахана, 
Causality, 125–126). Различните типове карма, за които 
става дума тук, са онези, представени в каноническата 
Абхидхарма, а те пък се основават на беседите, записани 
в ранните текстове.  

 
3. tatra yac cetanety uktam karma manasam smrtam | 
cetayitva ca yat tuktam tat tu kayika-vacikam || 
 
3. Тук наричаното „воля“ представлява ментално 
действие.  
Всичко „волево“ се състои от телесно и вербално.  
 
Между обяснението на Буда за карма в Anguttara, 

цитирано във фрагмент XVII. 2, и настоящото описание 
на Нàгàрджуна може да се забележи разлика. Макар 
cetana или волята по определение да е ментална, Буда 
изглежда приема, че не всички ментални действия са во-
леви. Оттам идва и изказването му, че трите форми на 
карма – телесна, вербална и ментална – могат да бъдат 
определени от волята. Въпреки това, в настоящото из-
казване, волята изглежда бива отъждествена с ментално-
то действие, а волевото бива стриктно ограничено до те-
лесното и вербалното. Последният възглед може да е от-
ражение на изказването на Буда от M 2. 25 (Chung 47. 2 
[Taisho 1. 720]), където и за телесните, и за вербалните 
действия се казва, че имат ментална основа.  

 
4. vag-viñpando ‘viratayo yas cavijkapti-samjkitah | 
avijkaptaya evanyah smrta viratayas tatha || 
 
5. paribhoganvayam pujyam apujyam ca tathavidham | 
cetana ceti saptaite dharmah karmakjanah smrtah || 
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5. Всички думи и дела, свързани с удоволствие 
и онези, свързани с не-удоволствие;  
както заслугата, така и вината 
в резултат на насладата, 
и накрая, волята –  
разпознаваме като седемте неща, 
които създават карма.  
 
Някои от термините, използвани тук за да определят 

различните форми на карма, се появяват за първи път в 
Абхидхарма (вж. Akb iv. 1–2; Akb, 162–164; Adv, 118–
119). Те отсъстват в ранните беседи. Въпреки това, взети 
сами по себе си, те изглежда не създават никакви фило-
софски проблеми. Последните възникват поради начина, 
по който тези действия биват интерпретирани. Тези ин-
терпретации са изследвани от Нàгàрджуна в следващите 
строфи.  

 
6. tiñthaty apaka-kalac cet karma tan nityatam iyat | 
niruddham cen niruddham sat kim phalam janayiñyati || 
 
6. Ако се допусне, че действието остава 
по време на неговото узряване, 
то ще доближи перманентността.  
Ако се допусне, че е прекратено, 
то, бивайки прекратено, как може да даде плод? 
 
Това е моментът, в който Нàгàрджуна започва своето 

изследване върху есенциалните допускания. Тук той 
веднага се захваща с теориите за идентичност и разли-
чие. Допускането, подложено на критика в първия стих, 
трябва да бъде изследвано внимателно. Без съмнение, 
това е проблемът за потенциалното съществуване. Та-
кова съществуване може да бъде разбрано по различни 
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начини. Потенциалът може да бъде мислен като същест-
вуването на условия, които в крайна сметка биха могли 
да дадат началото на дадено събитие. Както ще стане яс-
но след малко, Нàгàрджуна не възразява срещу това 
обяснение. Но ако потенциалът е разбран в смисъла на 
субстанциално съществуване на даденото събитие (в то-
зи случай – карма), дори когато събитието все още не е 
узряло или дало плодове, това разбиране води до етерна-
лизъм. Този възглед със сигурност не е приемлив за 
Нàгàрджуна. Същото се отнася и за обратния възглед, т. 
е., че ако събитието напълно отсъства (а това отсъствие 
се отнася за самите условия, които евентуално биха дали 
начало на събитието), то тогава би било съмнително да-
ли събитието въобще ще се случи. Това е анихилациони-
зъм. Така Нàгàрджуна не отрича плода на действие, а 
само начина, по който той бива обяснен.  

 
7. yo’nkura-prabhrtir bijat samtano’bhipravartate | 
tatah phalam rte bijat sa ca nabhipravartate || 
 
7. Всяка поредица тръгва от семе  
и след това дава плод.  
Без семе такава поредица не би протекла.  
 
Тук се разглеждат допускания на учението на Саутр-

àнтика за карма. Атомисткият възглед за жизнения про-
цес, възприет от Саутрàнтика, ги принуждава да разде-
лят дадено събитие на редици (samtana) от мигове. Ос-
новното им затруднение се състои в обяснението на това 
как една редица (напр. редицата на филиза) се свързва с 
друга предхождаща редица (напр. редицата на семето) 
след като двете са различни. Ако те са съвършено раз-
лични, редиците на филиза могат да се случат дори в от-
съствието на редиците на семето. Нàгàрджуна твърди, че 
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това не може да се случи. С други думи, той настоява, че 
философи като представителите на Саутрàнтика ще бъ-
дат принудени да приемат възгледа, че никое събитие не 
може да се случи освен ако има условия за неговото за-
почване; в този случай това е редицата на семето.  

 
8.bijac ca yasmat samtanah samtanac ca phalodbhavah| 
bija-purvam phalam tasman nocchinnam napi sasvatam|| 
 
8. Тъй като една поредица възниква от семе, 
а плодът възниква от поредица, 
плодът, заченат в семето е, следователно, 
нито прекъснат, нито вечен.  
 
В отговор на зададения от Нàгàрджуна въпрос, пред-

ставител на Саутрàнтика може да каже: вместо да мис-
лим за тези като за две различни редици, нека кажем, че 
една серия е произведена от семето. След това тази серия 
дава начало на следствието (което е филиза). В този сми-
съл, плодът е предшестван от семе (bija-purvam phalam). 
Чрез такова разбиране човек не изпада нито в етерналис-
тичен, нито в анихилационистичен възглед.  

 
9. yas tasmac citta-samtanas cetaso ‘bhipravartate | 
tatah phalam rte cittat sa ca nabhipravartate || 
 
9. За каквато и редица на мисли да става въпрос, 
тя започва от мисъл и от неин плод. 
Тази редица на мисли не би започнала без плод.  
 
10. cittac ca yasmat samtanah samtanac ca 
phalodbhavah | 
karma-purvam phalam tasman nocchinnam napi 
sasvatam || 
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10. Тъй като една дълга поредица възниква от мисъл, 
а плодът расте и зрее от поредицата, 
то плодът, който се предшества от действия, 
е нито прекъснат, нито вечен.  
 
Представителят на Саутрàнтика продължава: По по-

добен начин редицата на мисълта (citta-samtana) възник-
ва от една мисъл (cetasah). От тази редица възниква пло-
дът. Така без мисъл, плодът не може да бъде. По този 
начин мисълта, последвана от мисловни редици, дава 
начало на плода. Така плодът е предшестван от мисъл, 
която е неговата причина, а от това следва, че той нито е 
перманентен, нито е прекъснат. Причинната връзка, коя-
то представителите на Саутрàнтика имат предвид горе, е 
проста антецеденция.  

 
11. dharmasya sadhanopayah suklah karma-patha dasa| 
phalam kamagujah pakca dharmasya pretya ceha ca || 
 
11. Десетте чисти пътя на действие 
са средства за постигане на добро.  
Петте бряга на сетивна наслада 
са плод на доброто както тук, 
така и в следващия живот.  
 
Следвайки причинната структура, показана по-горе, 

а именно – антецеденцията, представителят на Саутрàн-
тика би обяснил десетостепенния път на действие 
(karma-patha) като започнат от волята (cetana), която го 
събира накуп (tathabhisamskarajat), Akb, 248). Така во-
лята се превръща в карма, а редиците от телесни и вер-
бални (kaya-vak) действия, определяни от тази воля, се 
превръщат в „колесницата на действие“ (karmajas ca 
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panthanah, ibid.). В такъв случай чистите телесни и вер-
бални действия биха били средствата, чрез които добро-
то се постига (dharmasya sadhanopayah). Петте бряга на 
удоволствието в „небесния“ живот (svarga) биха били 
плод на добрата воля. Това е начинът, по който предста-
вителите на Саутрàнтика обясняват понятието на Буда за 
карма и нейното следствие.  

 
12. bahavas ca mahantas ca doñah syur api kalpana | 
yady eña tena naivaiña kalpanatropapadyate || 
 
12. От такива концептуализации 
възникват множество големи грешки.  
Следователно, такива понятия тук нямат смисъл.  
 
Нàгàрджуна не одобрява това обяснение. Той вижда 

много, при това сериозни, грешки в такива концептуали-
зации. Ето защо ги смята за неудачни.  

Още веднъж преводът на Инада пропуска изключи-
телно важно определение, направено от Нàгàрджуна. 
„Ако концептуализациите са допуснати, то ще възникнат 
много и големи грешки“ (p. 107). Импликацията е, че 
Нàгàрджуна отхвърля всички концептуализации. Случа-
ят обаче не е такъв. Нàгàрджуна е изключително точен в 
препратката си, когато казва: eña kalpana – „тези концеп-
туализации“. „Тези“ насочва към предшестващите кон-
цептуализации и обяснения. Несъмнено, поради тази 
причина Нàгàрджуна може да промени посоката и да го-
вори за по-удачни мисли или концептуализации в 
следващата строфа.  

 
13. imam punah pravakñyami kalpanam yatra yojyate | 
buddhaih pratyeka-buddhais ca sravakais canuvarjitam|| 
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13. Тук ще разкрия следната мисъл, 
приемлива и възхвалявана 
от буди,просветлени и адепти.  
 
Настоящото изказване на Нàгàрджуна следва да пос-

лужи като „противоотрова“ срещу повечето от неразби-
ранията, който преобладават до момента по отношение 
на възгледите му за мисълта и езика. Нàгàрджуна възна-
мерява да изложи една по-подходяща мисъл или концеп-
туализация (kalpana), правилна мисъл (samyak-
samkalpa), правилен възглед или схващане (samyag-
drñti), свързано с карма и нейния плод (phala). Това е 
възглед, приет не само от Буда, но и от неговите ученици 
(sravaka), както и от себе-просветлените (pratyeka-
buddha). Ако Нàгàрджуна признаваше езиково-трансцен-
дентна истина или реалност, той не би направил горното 
изказване.  

 
14. pattram yatha‘viprajasas tatha-rjam iva karma cа | 
caturvidho dhatutah sa prakrtya ‘vyakrtas ca sah || 
 
14. Подобни на ненарушим договор 
са дългът и действието.  
Те имат четири измерения в световете 
и са неопределени в изначалната си природа.  
 
Тук дългът и кармата са оприличени на ненарушим 

договор. Метафората е важна и следва да бъде внима-
телно изследвана. Използвана е от Нàгàрджуна за да 
илюстрира учението за карма така, както е описано в 
едно от най-известните и авторитетни изказвания в ин-
дийската будистка традиция. Два века по-късно Васу-
бандху написва цял трактат – Karmasiddhiprakaraja – в 
опит да обясни това изказване. Чандракèрти го цитира 
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два пъти в своя коментар (pp. 324, 390). Фактът, че не го 
цитира в момента, в който то е най-приложимо, показва, 
че го използва за да илюстрира съвършено различно гле-
дище (вж. по-долу XVII. 21). Въпросното изказване гла-
си следното: „Карма не е унищожена дори след сто ми-
риади от калпи. При хармонизиране на условията и дос-
тигане на подходящото време, тя носи плодове за чо-
вешките същества“.  

Взето отделно, първото изречение би подкрепило 
впечатлението, че будистката теория за карма е крайно 
детерминистична. Второто изречение обаче дава опреде-
ления, достатъчни за да омекотят детерминистичната 
крайност. Това, което кара Инада да допусне, че тук „С 
еднаква сила той (Нaгaрджуна) осъжда всяка идея за не-
разрушимо продължаващо действие (aviprajasa-karma), 
което придава усещане за продължителност или преход 
във всекидневния живот и дела на човек“ (Нàгàрджуна, 
104), е провалът му да оцени първото изречение в свет-
лината на определенията, дадени във второто изрече-
ние. В настоящата глава Нàгàрджуна разисква само пър-
вото изречение – „карма не бива унищожена“ (na 
prajasyanti karmaji). Тук анализът му се ограничава до 
това. Той оставя изследването на второто изречение за 
следващите две глави. След като изследва въпроса за не-
унищожимата карма, Нàгàрджуна се стреми да предотв-
рати намесата на каквато и да е теория за душата и прави 
това в глава XVIII. Оттам той веднага се заема с анализ 
на съдържанието на второто изказване като съставя две 
глави: 1. глава XIX „Изследване на времето“ (Kàla-
parikña) и 2. глава XX „Изследване на хармонията“ 
(Samagri-parikña). Ето защо, докато следващите три гла-
ви не бъдат изследвани внимателно, не би било удачно 
да се правят каквито и да било определени заключения, 
свързани със съдържанието на настоящата глава. Все пак 
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изказването на Нàгàрджуна от фрагмент XVIII. 13 че той 
ще разкрие „този по-приемлив възглед“ (imam kalpanam 
pravakñyami yatra yojyate), който след това приписва на 
Буда, на учениците му и на пратйека-будите, със сигур-
ност следва да покаже, че тук Нàгàрджуна представя 
приемлив възглед, а не такъв, който трябва да бъде отх-
върлен.  

Нещо повече – ако след силното изказване, утвърж-
даващо, че той представя „този“ (imam) подходящ възг-
лед, Нàгàрджуна беше формулирал теория, която осъж-
да/не приема, човек ще трябва добре да размисли, преди 
да признае Нàгàрджуна за втори Буда.  

Да се върнем към метафората за договора (pattra), 
който човек подписва, когато взема пари назаем. Tази 
метафора е на самия Нàгàрджуна и в нея не става дума 
за перманентен и вечен договор, а за нещо, което ще ос-
тане, докато не бъде погасено. Ако договорът е в сила и 
ако човек не зачита задълженията си по него, в крайна 
сметка човек ще трябва да понесе последствия според 
условията на договора. Нетленността на договора може 
да означава, че дори ако договорът бъде унищожен, чо-
век е длъжен да спази споразумението.  

Ако с цел да обясни дълга някой допусне субстанци-
ална природа (prakrti = svabhava), отговорът на 
Нàгàрджуна е, че такава природа е „не установена“ или 
„необяснима“ (avyakrta) – отговор, който самият Буда 
дава, когато бъде запитан за такива проблеми (вж. глава 
XXVII).  

Накрая, в съгласие с типологизацията на сферите, в 
които последствията могат да бъдат „пожънати“, дейст-
вията могат да бъдат четири типа. Чандракèрти посочва 
следните четири сфери: (1) сфера на сетивността 
(kàmàvacara); (2) сфера на материалното (rupavacara); 
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(3) сфера на безформеното (arupavacara) и (4) състояние 
на свобода или отсъствие на „притоци“ (anasrava).  

 
15. prahajto na praheyo bhavana-heya eva va | 
tasmad aviprajasena jayate karmajam phalam || 
 
15. Нетленната карма 
не може да бъде отстранена чрез просто отказване. 
Тя може да бъде отстранена само чрез култивация.  
Така чрез нетленното възниква плодът на действие.  
 
16. prahajatah praheyah syat karmajah samkrameja va| 
yadi doñah prasajyerams tatra karma-vadhayah || 
 
16. Ако се смята, че карма е отстранима 
чрез просто отказване 
или чрез промяна на действието, 
то биха последвали многообразни грешки 
като разрушаване на действията.  
 
Когато става дума за нетленна карма, естествено е да 

се повдигне въпроса как е възможно човек да се избави 
от нея. Възможно ли е например да се обезсили ефекта 
на тежка карма, просто като не се извършва отново 
(prahajato praheyo)? Подобно положение вероятно се 
имплицира от теорията за prapti („постигане“) и aprapti 
(„не-постигане“). Предотвратяването на тежка карма в 
рамките на настоящия жизнен поток би означавало неут-
рализиране на всички предишни последствия от карма. 
Според Нàгàрджуна това е отричане на учението за кар-
ма (karma-vada). Ето защо той настоява, че изоставянето 
на плодовете на карма може да бъде постигнато не чрез 
просто изоставяне, а чрез постоянна практика (bhàvanà), 
т. е. постоянно извършване или насърчаване на добри 
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действия и непрекъснато отбягване на лоши действия 
(sabbapapassa akarajam kusalassa upasampada, D 2. 49; 
Dhp 183).  

 
17.sarveñam viñabhaganam sabhaganam ca karmajam| 
pratisamdhau sadhatunam eka utpadyate tu sah || 
 
17. От всички карми, едни или други, 
възникващи в различни светове, 
само една възниква 
в мига на раждане на съществото.  
 
Макар това изказване да е в пълно съгласие с обяс-

нението, което Буда дава на карма, то е изненадващо за 
мнозинството изследователи на Нàгàрджуна, защото 
влиза в конфликт с повечето мнения относно неговата 
философия. Тук прераждането (punar-bhava) е разгледа-
но във връзка с отминалата карма. Според повечето уче-
ни Нàгàрджуна никога не би направил подобно изказва-
не. Тук карма е представена като връзката, свързваща 
два живота. Това е една от мириадите карми, които да-
ден индивид може да е извършил, независимо дали те са 
подобни или не-подобни една на друга. Нàгàрджуна 
признава факта, че само едно (eka) от действията през 
целия живот може да се прояви по време на зачеването 
на същество (pratisamdhi) и да въздейства върху новия 
жизнен процес. Той не може да не е бил наясно с изказ-
ването на Буда, че съзнанието (vikkaja, което е нераз-
делно свързано с волевата карма) е възможна връзка 
между два живота (D 3. 105; Chang 12. 2 [Taisho 1. 77b]), 
както и с важността, която неговите събратя будисти от-
дават на последната мисъл на умираща личност (cuti-
citta). Според будистите, тази мисъл влияе върху новия 
жизнен процес (patisandhi-citta, вж. подробен коментар 
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във VbhA 155–160). Без да допуска метафизичната тео-
рия за миговете, както правят някои от тълкувателите на 
Абхидхарма, тук Нàгàрджуна признава зависимостта на 
раждането (pratisamdhi) от поне една отминала карма. 
Подобно допускане е видимо в следното изказване на 
Буда: „Съществата притежават собствена карма, нас-
ледствена карма, карма като източник и карма като род. 
Карма е онова, което различава човешките същества 
например на по-нисши и по-висши“ (kammassaka... satta 
kammadayada kammayoni kammabandhu, kammam satte 
vabhajati yadidam hijappanitataya, M 3.203; Chung 44.1 
[Taisho 1.704c]). За съжаление, обяснението на Будхаг-
хоша, макар да запазва идеите, изказани от Буда и 
Нàгàрджуна, е дефектно поради допускането на теория 
за миговете (вж. VbhA 156). Точно както паметта се 
описва от повечето психолози като „притежавана“, без 
при това да се допуска нейната перманентност, така тук 
кармата на човек бива схваната като нещо „притежава-
но“ от него.  

 
18. karmajah karmajo drñte dharma utpadyate tu sah | 
dvi-prakarasya sarvasya vipakve pi ca tiñthati || 
 
18. Нетленна карма възниква в този живот 
от всички действия с двойнствена природа 
[едни или други, добри и лоши и т. н.],  
и остава такава дори когато е узряла.  
 
Продължава изследването на доктрината за карма на 

Буда. Изразът drñte dharme е санскритизация на палийс-
кото dittha dhamma, което пък може да бъде проследено 
до drñta-janman, означаващо „настоящ живот“. Тук се 
признава плодоношението на карма под формата на доб-
ри и лоши последствия.  
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19. phala-vyatikramad va sa marajad va nirudhyate | 
anasravam sasravam ca vibhagam tatra lakñayet || 
 
19. Нетленната карма се прeкратява 
в следствие откъсването на плода 
или в следствие от смъртта.  
Тук се различава човек „с притоци“ и „без притоци“.  
 
Така нареченото нетленно действие (aviprajasa-

karma) може да се прекрати от две събития: (1) откъсва-
нето на плода (phala-vyatikrama) или (2) смъртта на ин-
дивида. По отношение на второто събитие е нужно да се 
помни казаното във фрагмент XVII. 17, а именно, че не 
всички действия, извършени по време на живота, са про-
дължени. Само едно от мириадите извършени действия 
може да придобие надмощие в последния мисловен миг 
на човек. Това означава, че множество други карми, ма-
кар не всички от тях да са узрели, могат да бъдат неутра-
лизирани в момента на смъртта.  

 
20. sunyata ca na cocchedah samsaras ca na sasvatam | 
karmajo ‘viprajasas ca dharmo buddhena desitah || 
 
20. Пустотата не е унищожение; 
жизненият процес не е вечен; 
неунищожимост на действието – 
такова е учението на Буда.  
 
Ако казаното преди това представлява смислено 

обяснение на карма, то тук Нàгàрджуна твърди, че „пус-
тотата“ (sunyata) не означава „унищожение“ (uccheda). В 
същото време той твърди, че жизненият процес 
(samsara) не е перманентен и вечен (sasvata). В този 
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контекст нетленното действие (aviprajasa-karma) озна-
чава просто континуитета на онзи жизнен процес, обус-
лавeн от карма. Това обуслявяне продължава докато ня-
кои от тези карми не донесат плод или докато те не бъ-
дат загубени по пътя, а други, подобно на нишките на 
паяжина, могат да продължат да влияят върху бъдещия 
жизнен процес. Във всеки случай, целият процес е про-
цес на зависимост – зависимост от цялото съчетание на 
фактори.  

Нàгàрджуна не се колебае да припише това учение за 
кармата и личната идентичност на самия Буда и да го 
възхвалява като слово на Буда, макар приписването на 
същото това учение на Нàгàрджуна да е неприемливо за 
някои от класическите и съвременните изследователи на 
последния.  

 
21. karma notpadyate kasmat nihsvabhavam yatas tatah| 
yasmac ca tad anutpannam na tasmad viprajasyati || 
 
21. Защо действието не възниква? 
Защото е без себе-природа.  
Тъй като е не-възникнало, то не изчезва.  
 
След като обяснява правилния възглед за карма, за-

щитаван от самия Буда, Нàгàрджуна продължава диску-
сията, за да разгледа възможните интерпретации и не-
разбирания на това учение. Той вече беше говорил за 
възникване (utpada) на карма в момента на прераждане 
(pratisamdhi). Това възникване е разбрано във връзка с 
принципа на зависимия произход (pratityasamutpada). 
Нетленността (aviprajasa) е въведена с цел да се обясни 
плодоношението на действието. Тя не е предвидена като 
оправдание на вярата в перманентна и вечна субстанция 
(svabhava). Някои от будистите обаче използват поняти-
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ето за субстанция за да обяснят функцията на карма. 
Именно това специфично понятие за субстанция бива 
анализирано тук.  

Ако карма е „не-субстанциална“ (nihsvabhava) в сми-
съла, в който представителите на Саутрaнтика я разби-
рат, т. е. без какъвто и да е възприемаем континуитет, 
като нещо, което е постоянно прекъсвано, то възниква-
нето на подобна карма не може да бъде обяснено. Ако 
възникването не може да бъде обяснено по такъв път, 
изчезването също не може да бъде допуснато. В такъв 
случай нетленността (aviprajasa), както е обяснена от 
Нàгàрджуна, остава единствения вариант.  

За съжаление, Чандракèрти, който фаворизира една 
по-скоро абсолютистка интерпретация на Нàгàрджуна 
(вж. коментара към Посвещението), използва концепци-
ята за нетленността с цел да отрече всяка форма на въз-
никване. Предвид тази интерпретация, той цитира прос-
ловутата строфа, разясняваща карма, именно тук, вместо 
да я използва при фрагмент XVII. 14, където Нàгàрджуна 
за пръв път споменава нетленността. Както вече беше 
показано, Нàгàрджуна не критикува всички форми на 
възникване и изчезване. Той отхвърля само метафизич-
ните идеи.  

 
22. karma svabhavatas cet syac chasvatam syad 
asamsayam | 
akrtam ca bhavet karma kriyate na hi sasvatam || 
 
22. Ако се допусне, 
че действието произлиза от себе-природа, 
то със сигурност би било вечно, 
а също би било не-причинено, 
защото онова, което е вечно 
е, несъмнено, безпричинно.  
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Ако възникването на карма не може да бъде обясне-

но, следвайки метода на Саутрàнтика, възможно ли е да 
бъде обяснено чрез концепцията на Сарвàстивàда? Отго-
ворът на Нàгàрджуна е отрицателен. Той изглежда знае 
със сигурност (asamsayam), че решението на Сарвàстив-
àда не върши работа. То имплицира перманентност и в 
резултат на това карма може да се окаже „опразнена“ 
или „не-създадена“ (akrta).  

 
23. akrtabhyagama-bhayam syat karmakrtakam yadi | 
abrahmacarya-vasas ca doñas tatra prasajyate || 
 
23. Ако едно действие не беше извършвано 
[от индивида], 
то би имало страх от сблъсък с нещо не-извършено 
[от него]. 
Позорен живот и заблуда биха последвали от това.  
 
Ако действията бяха нещо не-извършено, то тогава 

една личност би била преследвана от страха (bhaya) или 
от тревогата, че тя няма власт в подреждането на собст-
вения си жизнен процес. Според възгледа на Нàгàрджу-
на страховете и тревогите са творения на самия човек. 
Ако се отрече личната отговорност, не е нужно човек да 
доказва правотата на един нравствено чист живот 
(brahmacarya-vasa). Това е ясно и еднозначно утвържда-
ване на личната отговорност на човек спрямо собствена-
та му непорочност и собственото му осквернение.  

 
24. vyavahàrà virudhyante sarva eva na samsayah | 
pujya-papa-krtor naiva pravibhagas ca yujyate || 
 
24. Несъмнено, в такъв случай 
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всички конвенции ще бъдат опровергани.  
Разграничението между извършване на добро и зло 
също няма да има смисъл.  
 
С отхвърлянето на нравствено чистия живот в резул-

тат на отричането на човешката отговорност за действи-
ята, всички нравствени конвенции като заслуги и сла-
бости (pujya-papa) биха станали безсмислени. Интерес-
но е да се отбележи, че Нàгàрджуна не се позовава на 
разграничението добро-лошо (dharma-adharma или 
kusala-akusala), защото последното е различно от първо-
то по отношение на стойността си като конвенция 
(vyavahara). Това може да се сравни с обяснението на 
Буда за карма. Буда признава разграничението заслу-
га/слабост на прагматистка основа. То спомага за насоч-
ването на обикновените хора към приемането на нравст-
вения живот. Въпреки това, понятията за заслуга и сла-
бост могат да се окажат вредни след продължителен пе-
риод от време, най-вече защото влекат със себе си идеята 
за натрупване на заслуги в името на бъдеща наслада и 
удоволствие. Още повече, че те могат лесно да бъдат 
свързани с понятията за награда и наказание – понятия, 
които Буда не желае да свърже с учението за карма (вж. 
М 1. 373; Chung 32. 1 [Taisho 1. 628b]). Буда настоява, че 
нравствено съвършения човек би елиминирал желанието 
да трупа заслуги или слабости (pukka-papa-pahija, Dhp 
39; samitavi pahaya pukkapapam, Sn 520). И все пак, това 
не означава, че този човек изоставя разграничението 
добро/лошо (kusala-akusala), което е истинската основа 
на заслугата и слабостта. Несъмнено, от една нравствено 
съвършена личност се очаква да насърчава добрите и да 
премахва злите или порочни действия (вж. по-горе, 
XVII. 1, 17). Може би поради това дори един късен Мах-
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àÿна-философ като Доген смята за удачно да напише цял 
трактат по въпроса.  

 
25. tad vipakva-vipakam ca punar eva vipakñyati | 
karma vyavasthitam yasmat tasmat svabhavikam yadi || 
 
25. Ако действието бъдеше определено, 
защото има себе-природа, 
тогава зрелостта, която е узряла, ще узрява отново.  
 
Ако действието протичаше без да бъде извършено от 

някой (akrtakam), тогава то ще протича от само себе си. 
То ще притежава своя собствена природа (svabhava). Та-
кова субстанциално действие ще има свои собствени 
последствия (vipaka), заложени в него. В такъв случай, 
онова, което се описва като плодоношение на карма, а 
именно – проявата на нейните последствия, би било 
просто повторно плодоношение. Това е същият тип кри-
тика, който Нàгàрджуна прави при себе-причиняването 
(svata-utpatti) в глава I.  

 
26. karma klesatmakam cedam te ca klesa na tattvatah | 
na cet te tattvatah klesah karma syat tattvaтаh katham || 
 
26. Ако една карма е сзързана с осквернения, 
тези осквернения на свой ред не са открити в себе си.  
Ако петната не са в самите тях, 
как е възможно да има действие в самото него? 
 
Субстанциалисткото обяснение на карма, представе-

но във фрагмент XVII. 25, би довело до разграничение 
между карма и нейното свойство или атрибут. Свойства-
та, наричани петна (klesa) и т. н. биха били несъществе-
ни. В такъв случай дадена карма може да направи петно-
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то „свое“ (klesatmaka) или може да бъде освободена от 
петна (nihklesika). Такава субстанциалистка перспектива, 
както често споменава Нàгàрджуна, би направила петна-
та неистински (na tattvatah), най-вече защото те идват и 
си отиват, възникват и изчезват и следователно са без 
себе-природа. Емпирикът Нàгàрджуна не вижда начин, 
по който такава субстанциална карма, разделена от 
свойствата си, може да бъде установена.  

 
27. karma klesas ca dehanam pratyayah samudahrtah | 
karma klesas ca te sunya yadi deheñu ka katha || 
 
27. Действието и опетненията са определени 
като обуславящи различни тела.  
Ако обаче те са пусти, 
какво може да бъде казано за телата? 
 
Тук Нàгàрджуна пристъпва към обобщение. И карма, 

и петната като цяло се смятат за условия, които могат да 
определят индивида. Така карма и петната се превръщат 
в свойства на личността (deha). В миналата строфа 
Нàгàрджуна постави под въпрос субстанциалната реал-
ност на карма и на петната. Ако те са пусти от такава ре-
алност, какво може да се каже за самата личност? 

 
28. avidya-nivrto jantus trñja-samyojanas ca sah | 
sa bhokta sa ca na kartur anyo na ca sa eva sah || 
 
28. Едно същество, объркано от невежеството, 
е също обхванато от жажда.  
Като изпитващо, 
то не е нито идентично, 
нито различно от вършителя.  
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Беседата на Буда с Аччела-Кассапа, послужила като 
база за изследването на Нàгàрджуна върху „страдание-
то“ (глава XII, Duhkha-parikña), Буда отхвърля теориите 
за себе-причиняване и външно причиняване на страда-
нието. Отхвърляйки себе-причиняването, Буда казва: 
„Кассапа, да се каже, че човек действа и той самият из-
питва последствията, когато себе-причиненото страда-
ние принадлежи на този, който е съществувал от начало, 
имплицира етернализъм“ (so karoti so patisamvediyati ti 
kho Kassapa adito sato sayamkatam dukkhanti iti vadam 
sassatam etam pareti, S 2. 20; Tsa 12. 20 [Taisho 2. 86a]). 
Обратно, „да се каже, че човек действа, а друг изпитва 
последствията, когато причиненото от друг страдание 
принадлежи на този, който е засегнат от болка, импли-
цира анихилационизъм“ (akko karoti akko patisamvediyati 
ti... vedanabhitujjassa sato paramkatam dukkhanti iti 
vadam ucchedam etam pareti, ibid.). Интересно е да се от-
бележи, че в първия случай Буда се позовава на вярата в 
създание, съществувало от самото начало (adito sato) – 
идея, която и Буда, и Нàгàрджуна обикновено смятат за 
допринасяща към вярата в перманентна същност (вж. 
глава IX Purva-parikña).  

В настоящата строфа, Нàгàрджуна следва аргумента, 
с който Буда отхвърля както идентичността, така и раз-
личието между вършещ и изпитващ. На вярващия в 
идентичност или различие се гледа като на човек, заблу-
ден от невежество (avidya) и жажда (trñja).  

 
29. na pratyaya-samutpannam napratyaya-samutthitam | 
asti yasmad idam karma tasmat kartapi nasty atah || 
 
29. Понеже действието не съществува 
нито като обусловено, нито като безусловно,  
дори извършител не съществува.  
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Каузалните обяснения на карма, а именно – себе-

причиняване, външно причиняване и т. н., както и не-
каузалните обяснения, са неприемливи. Ако самата кар-
ма не може да бъде обяснена по този начин, всеки опит 
за такова обяснение на агента на карма би бил напразен. 
Трябва да се отбележи, че употребата на рефериращия 
„карма“ термин idam (това), е подобна на употребата на 
eña във фрагмент XVII. 6, като по този начин маркира 
обяснение, отхвърлено от Нàгàрджуна. Ето защо ние 
предпочитаме да ограничим критиката му само до възг-
ледите, споменати в предшестващите строфи (XVII. 21-
28), оставяйки незасегнат правилния възглед, споменат 
преди тях в текста. Това вероятно е единственият начин, 
по който човек може да разбере съгласуваността между 
изказванията на Нàгàрджуна в тази глава.  

 
30. karma cen nasti karta ca kutah syat karmajam 
phalam | 
asaty atha phale bhokta kuta eva bhaviñyati || 
 
30. Ако действието и деятелят са не-съществуващи, 
къде може да има плод, роден от действието? 
Когато няма плод, 
как може да има изпитващ плода? 
 
В отсъствието на действие или агент, осмислени суб-

станциално, не е възможно да има плод или последствие, 
родени от това действие (karmajam phalam). Тук отново 
няма отрицание на плода или последствието, произведе-
ни от действие, а само на плода или последствието, по-
родени от метафизично схванатото действие, за което 
вече стана дума. Ако плодът или последствието не са на-
лице, е безсмислено да се говори за изпитващ (bhokta).  
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31. yatha nirmitakam sasta nirmimita rddhi-sampada | 
nirmito nirmimitanyam sa ca nirmitakah punah || 
 
31. Точно както ако един магьосник 
чрез психо-кинетична сила беше създал форма, 
и тази форма беше създала друга, 
тя на свой ред би била нещо създадено.  
 
32. tathà nirmitakarah karta yat karma tat krtam | 
tad yatha nirmitenanyo nirmito nirmitas tatha || 
 
32. По същия начин, 
един деятел е подобен на създадена форма 
и неговото действие прилича на неговото създаване.  
То е като форма, създадена от друг, 
който е създаден.  
 
Един възглед води до друг и така се стига до безкра-

ен кръг. Метафизичният възглед несъмнено е изфабри-
куван от някой, но фактът, че такъв възглед се оказва 
празен, не означава, че опитът, на базата на който този 
възглед е формулиран, както и самият процес на концеп-
туализация, са несъществуващи. Както опитът, така и 
концептуализацията са налични. Проблемът е, че кон-
цептуализацията излиза от границите си, за да допусне 
съществуването на независими същности, без значение 
дали те са atman или svabhava. За да се разбере важност-
та на настоящото изказване на Нàгàрджуна, е необходи-
мо да се разгледа едно от рядко срещаните изявления на 
Буда, записано в Samakkaphala-suttanta (D 1. 76–77). В 
този пасаж, посветен на плода на отшелничеството, Буда 
споменава две форми на познание, които съзерцателят 
може да развие преди да насочи вниманието си към така 
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наречените висши форми на познание (abhikka). Първата 
от тези две форми е описана по следния начин: 

„Чрез неговия ум, така спокоен, изчистен, бистър, 
усъвършенстван, свободен от зло, гъвкав, готов да дейс-
тва, твърд и непоклатим, той съсредоточава и подчинява 
ума си според това познание и прозрение, чрез което 
улавя факта: „Това мое тяло има форма, то е съставено 
от четирите елемента, то произлиза от майка ми и баща 
ми, то е непрекъснато подновявано от толкова много ва-
рен ориз и сочни храни, самата му природа е не-
перманентност, то е обект на разяждане, износване, раз-
тваряне и разпадане; и там вътре стои също моето съзна-
ние – обвързано, от това то е зависимо“. 

Това описание представя опита и разбирането на Бу-
да за собствената му личност. След като казва това, той 
веднага започва да изследва дали има нещо отвъд този 
опит и това разбиране. Описаното от него не е нищо по-
вече от функция на manas – способността, отговорна за 
формулирането на идеите за Аза (atman) и субстанцията 
(svabhava). Изказването на Буда продължава: 

„Чрез неговия ум, така спокоен,... твърд и непокла-
тим, той съсредоточава и подчинява ума си за извикване 
на умствено изображение. От своето тяло той извежда 
друго тяло, притежаващо форма, съставено от ума 
(mano-maya), имащо всички крайници и части (като тези 
на неговото собствено тяло), не лишено от никой орган“. 

Ето как manas се превръща в sensus communis168, ин-
спектиращ сетивните полета на останалите способности 
(M 1. 295) и поддържащ усещане за идентичност, което в 

                                                   
168 Sensus (лат. ) – усещане, чувстване; communis (лат. ) – 

общ, обществен; „усещане на общността“. Sensus communis (нем. 
– Gemeinsinn) е кантиански термин от Критика на способността 
за съждение, използван за да обясни интерсубектната валидност 
на естетическите съждения. (бел. прев.)  
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последствие се превръща в перманентен и вечен atman. 
Не е ли възможно Нàгàрджуна да не е наясно с горното 
изказване на Буда? Каква е разликата между създаването 
на не-съществуваща форма посредством психокинеза169 
и генерирането на вяра в перманентен и вечен Аз чрез 
дейността на manas? Изглежда, че човешките същества и 
способностите, чрез които те възприемат и концептуали-
зират, не са обекти на критика от страна на Нàгàрджуна. 

 
33. klesah karmaji dehas ca kartaras ca phalani ca | 
gandharva-nagarakara marici-svapna-samnibhah || 
 
33. Петна, действия и тела, вършители и плодове – 
всички те са като град на гандхарви, 
миражи и сънища.  
 
Метафорите, използвани в края на седма глава, за да 

илюстрират природата на субстанциалистките теории за 
възникването, траенето и изчезването, са приложени тук 
с цел изясняване характера на теориите, свързани с пет-
ната, действията, личностите, вършителите и последст-
вията.  

                                                   
169 Телекинеза (бел. прев. ) 
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Глава Осемнадесета 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА АЗА 

(atma-parikña) 
 
1. atma skandha yadi bhaved udaya-vyava-bhag bhavet | 
skandhebhyo ‘nyo yadi bhaved bhaved askandha-
lakñajah || 
 
1. Ако Азът е идентичен с агрегатите (skandha), 
той ще участва във възникването и изчезването.  
Ако е различен от агрегатите, 
той ще има характеристиките на не-агргати.  
 
Концепцията за индивидуалния Аз (àtman) до този 

момент е изследвана в различни контексти. Настоящият 
анализ е продиктуван от нуждата да се обясни обуслове-
ността на жизнения процес от човешките действия 
(karma), които бяха тема на предшестващата глава.  

Анализът на човешкото същество в пет скандхи 
(pakcak-khandha), който Буда извършва, е предвиден да 
покаже, че няма перманентен и вечен Аз, подлежащ ем-
пиричните фактори, от които е съставена човешката 
личност. Според възгледа на Буда тези пет агрегата слу-
жат като основа за всяка една концептуализация на Аза 
или душата. Ето защо те се наричат агрегати на вкопчва-
нето (upadana-kkhandha).  

Нàгàрджуна започва изследването върху концепция-
та за аз, като повдига два въпроса, отнасящи се до при-
родата на аза и по-специално до неговата връзка с петте 
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агрегата. Ако азът и агрегатите бяха идентични, то азът 
трябва да споделя характеристиките на агрегатите. Тъй 
като последните са обект на възникване и изчезване, азът 
не може да остане перманентен и вечен. Обратно, ако 
азът и агрегатите се различават, първият не може да има 
същите характеристики като последните. Спирайки до-
тук с аргументацията, Нàгàрджуна дава възможност на 
читателите сами да си направят заключенията.  

До момента Нàгàрджуна не показва никакви призна-
ци, че признава специално интуитивно сетиво, чрез кое-
то човек може да вижда отвъд променливия и не-
перманентен свят. Несъмнено, всичко, на което Нàгàр-
джуна отдава значение, е признанието на сетивния опит 
като основа на човешкото познание. Не-перманентните 
агрегати съставят не само човешката личност, но и 
нейните преживявания. Нàгàрджуна загатва, че ако азът 
бъде считан за различен от агрегатите, той би бил не са-
мо немислим, но и непознаваем, тъй като не би притежа-
вал никоя от характеристиките на агрегатите, а тези ха-
рактеристики са единственото, което можем да знаем в 
сетивния опит.  

 
2. atmany asati catmiyam kuta eva bhaviñyati | 
nirmamo nirahamkarah samad atmatmani-nayoh || 
 
2. В отсъствието на Аз, 
как може да има нещо, което принадлежи на Аза? 
Чрез разтварянето на модусите 
на аза и себе-сността, 
човек се въздържа от понятията „мое“ и „Аз“.  
 
Ако не съществува перманентна същност, човек не 

може да приеме съществуването на нещо, което � при-
надлежи. Отхвърлянето на перманентната същност не 
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означава, че Нàгàрджуна отхвърля себе-усещането и се-
бе-съзнанието. Отхвърлянето на последните би подкопа-
ло самата основа на неговата епистемология. Както беше 
споменато по-рано (вж. III. 17), Нàгàрджуна, следвайки 
Буда, признава съзнанието (а това включва себе-
усещането) не като пред-съществуващо cogito, а като 
част от човешката личност, обусловена от фактори като 
сетивните органи и обектите на възприятие. Себе-
усещането или себе-интуицията обаче могат да бъдат 
доведени до крайност. Резултатът от това е „конструк-
цията на Аз“ (aham + kara), което в крайна сметка води 
до вяра в перманентност. Другата крайност е пълното 
отричане на всяка форма на себе-усещане, което е рав-
носилно на унищожение.  

Без да изпада в тези две крайности, тук Нàгàрджуна 
представя философията на Буда за „средния“ път, гово-
рейки за успокояване (sama), а не пълно изкореняване на 
аза (atman) и „всичко, което се отнася до аза“ (atmani). 
Това влиза в съвършена хармония с „успокояването на 
нагласите“ (samskaropasama), с „разтварянето на обекта“ 
(drañtavyopasama) и с „уталожаването на маниите“ 
(prapakcopasama), обсъдени по-рано (вж. коментара към 
фрагмент V. 8).  

Чрез успокояването на себе-интуицията, човек пре-
махва понятието за субстанциален Аз (atman), а чрез 
разтварянето на обекта (drañtavyopasama), човек е спо-
собен да осъзнае не-субстанциалността на феномените и 
да не се вкопчва в тях като „негови собствени“ (atmani). 
Успокояването и разтварянето достигат най-висшата си 
степен в отсъствието на себелюбие (nirmama) и егоизъм 
(nirahamkara). 

Струва си да се отбележи двойното значение на тер-
мина ahamkara. Ahamkara (буквално „Аз-правене“) оз-
начава едновременно его-центричност и гордост. Макар 
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терминът ahamkara да е много популярен във все-
кидневния език, няма термин, образуван чрез множест-
вената форма на aham, а именно – mayam като 
mayamkara170 („ние-правене“). За Буда и Нàгàрджуна то-
зи термин би изразявал също толкова неприемлива идея, 
колкото и първия – те не желаят да унищожат изцяло 
понятието за „себе си“ (aham) в името на едно също тол-
кова метафизично понятие за „социален аз“.  

 
3. nirmano nirahamkaro yas ca so ‘pi na vidyate | 
nirmamam nirahamkaram yah pasyati na pasyati || 
 
3. Който е свободен от себелюбие и егоизъм, 
той не е наличен.  
Който възприема някой като свободен от егоизъм, 
той не възприема.  
 
Нàгàрджуна одобрява разтварянето на понятието за 

Аз и премахването на себелюбието и егоизма като следс-
твие от това разтваряне. Въпреки това, познавайки свои-
те предразположени към спекулации съвременници, той 
не се задоволява с това изказване.  

Като напомняне към онези, които не са постигнали 
„разтварянето на понятието за аз“, Нàгàрджуна посочва, 
че не е наличен някой, за който се смята, че се е отървал 
от егоизма и гордостта. При всяко свое позитивно твър-
дение Нàгàрджуна държи сметка за постоянните опити 
за субстанциализиране на неща, същности, личности.  

 
4. mamety aham iti kñije bahirdhadhyatmam еvа ca | 
nirudhyata upadanam tat kñayaj janmanah kñayah || 
 
                                                   
170 „Ние“ на санскрит е vayam (бел. М. Братоева). 
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4. Когато възгледи, отнасящи се до „мое“ и „Аз“, 
свързани с вътрешното или външното, избледнеят, 
тогава вкопчването изчезва.  
С избледняването на това [вкопчване] 
настъпва избледняване на раждането.  
 
Употребата на iti формулата като mama-iti и aham-iti 

в настоящото изказване значително го отличава от това 
във фрагмент XVIII. 2. Там Нàгàрджуна говореше за 
atman (аз) и atmani (това, което принадлежи към аза) и 
подчертаваше нуждата това чувство или усещане (т. е., 
азът) да бъде успокоено. В настоящия стих, като използ-
ва формулата iti, той говори за aham („Аз“) и mama 
(„мое“) и настоява за тяхното пълно елиминиране 
(kñaya). Така проблеми за човешките същества причиня-
ва не себе-усещането, а теоретизацията, базирана на 
това себе-усещане. Cogito може да се окаже безвредно 
докато е смятано за продукт на сетивния процес (вж. 
фрагмент III. 7), но ergo sum е опасно както от епистемо-
логическа, така и от аксиологическа гледна точка.  

Когато теоретизирането избледнее (kñije), настъпва 
край на вкопчването (upadana-nirodha) и това е свобода 
по време на живота. Изчезването на вкопчването в край-
на сметка води до избледняване на прераждането 
(janmanah kñayah).  

 
5. karma-klesa-kñayan mokña karma-klesa vikalpatah | 
te prapakcat prapakcas tu sunyatayam nirudhyate || 
 
5. При избледняването на петната на действието 
настъпва освобождение.  
Петната на действието са на човека, 
който различава, 
а различаването на свой ред 
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е резултат от нагласата.  
Нагласата на свой ред изчезва в пустотата.  
 
Фактът, че това изказване на Нàгàрджуна непосредс-

твено следва критиката му срещу теоретизирането на 
„мое“ и „Аз“, т. е. срещу спекулацията по отношение на 
субекта и обекта, е много важен при определянето на 
значението на термина vikalpa– термин, причинил голя-
мо объркване и неразбиране.  

Vikalpa може да означава два различни типа разгра-
ничаване. Първият тип е разграничението, направено на 
феноменално ниво. Това е разграничението, за което 
ставаше дума във фрагмент XVIII. 2 – разграничение, 
което е емпирично основано, но трябва да бъде държано 
под контрол (sama). Вторият тип е разграничението, 
направено на метафизично ниво, за което ставаше дума 
във фрагмент XVIII. 4. Този тип разграничение напуска 
границите на опита, като по този начин се превръща в 
теоретично или спекулативно.  

Според Нàгàрджуна петната на действието произли-
зат от втория, а не от първия тип разграничение. Вероят-
но това е основната причина понятието vikalpa да бъде 
критикувано във фрагмент XVIII. 5, а не в XVIII. 3.  

Погрешните действия (mithya-karmanta), т. е. дейст-
вията, които са опетнени, произлизат от погрешни възг-
леди (mithya-drñti). Последните са резултат от погрешни 
мисли или разграничения (mithya-samkalpa, mithya 
vikalpa). Маниите са неизбежните последствия от такива 
погрешни разграничения. Когато тези мании бъдат успо-
коени, човек не се обвързва нито с понятието за перма-
нентен Аз, нито с теорията за пълно унищожение. Осъз-
наването на зависимия произход (III. 7) на себе-
усещането е осъзнаване на неговата пустота от перма-
нентна субстанция (svabhava-sunya). Това е средният 
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път, който не води нито към етернализма, нито към ани-
хилационизма.  

 
6. atmety api prajkapitam anatmety apy desitam | 
buddhair natma na canatma kascid ity api desitam || 
 
6. Будите изясняват концепцията за Аз 
и преподават учението за „не-аз“.  
В същото време 
те не говорят за неща като Аз или не-аз.  
 
Ако разграниченията, направени във фрагменти 

XVIII. 2 и 4 не бъдат разбрани, за тълкувателите на 
Нàгàрджуна е естествено да се затруднят в обяснението 
на съдържанието на настоящата строфа. Тук отново се 
срещаме с употреба на формулата iti, този път използва-
на с термините àtman и anàtman като àtma-iti и anatma-
iti. Разликата между размишленията на Буда и спекула-
циите в това отношение е, че Буда не говори за същност 
(kascid) като atman или като anatman. Субстанциализи-
рането на atman води човек до етернализъм; а субстан-
циализирането на anatman го довежда до анихилациони-
зъм. Без да прибягва до каквото и да е субстанциализи-
ране, Буда показва значението на atman (atmeti 
prajkapitam) и говори за импликациите на anatman 
(anatmeti desitam). Както atman, така и anatman са обяс-
нени чрез зависимия произход (pratitya samutpada). Уче-
нието за зависимия произход премахва нуждата от до-
пускането на перманентност или анихилация.  

По този начин разграничението, което Инада се 
опитва да направи между prajnapitam като „условно 
употребено“ и desitam като „предписано“, се оказва не-
състоятелно. Ако „условното обяснение“ следва да се 
постигне чрез употребата на думи, то не би било по-
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различно от „предписание“. И двете се нуждаят от упот-
ребата на език. Буда е можел да дава предписания както 
относно „истинската идея за anatman“, така и относно 
истинската идея за atman, без да изпада в каквато и да е 
метафизика. Ако приложението на емпирично обяснение 
е подходящо в единия случай, няма причина да се до-
пусне трудност относно използването му в другия. Сле-
дователно, проблемът не е свързан с езика „като такъв“, 
а само с начина, по който той бива използван или прак-
тикуван.  

 
7. nivrttam abhidhatavyam nivrtte citta-gocare | 
anutpannaniruddha hi nirvajam iva dharmata || 
 
7. Когато сферата на мисленото изчезва, 
означаваното също изчезва.  
Подобно на свободата, 
природата на нещата е не-възникнала и не-изчезнала.  
 
„За когото е изчезнала мисълта, за него е изчезнала и 

речта“. 
Abhidhatavya означава „онова, което подлежи на оз-

начаване“. Става дума за света на обектите. Терминът е 
същият като abhidheya, който, ако следваме метода на 
изложение, възприет от Нàгàрджуна, е взаимосвързан с 
abhidhana – „означаване“. Така и abhidheya, и abhidhana 
биха изчезнали заедно с изчезването на сферата на ми-
сълта (citta-gocara).  

„За което не може да се говори, за него трябва да се 
мълчи“.  

Възможно е интерпретаторите на Нàгàрджуна да до-
пуснат, че тук има отъждествяване на „неизразимото“ с 
„пустотата“ (sunyata), която обикновено се обяснява чрез 
негативни термини като „не-възникнала, не-изнчезнала“ 
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(anutpannaniruddha). В последствие, въпросното нега-
тивно определение се отъждествява както с „истинска 
природа“ (dharmata), така и със свободата (nirvaja). Така 
лесно се стига до вярата в т. нар. „не-концептуална“ 
(nirvikalpa) върховна реалност (paramartha, tattva).  

Първият стих от тази строфа обаче следва да възпре 
всеки от подобно заключение. Нàгàрджуна никъде не 
утвърждава форма на познание, превъзхождаща шестте 
сетива. Според него, това, което е възприемаемо, е също 
така и мислимо. Имайки предвид концептуализациите, 
Нàгàрджуна вероятно би се съгласил, че онова, което не 
е възприемаемо, също е мислимо. Въпреки това, не може 
да се приеме, че той би признал не-концептуалното (nir-
vikalpa) за възприемаемо. Концептуализиране и осмис-
ляне не са две различни дейности. Оттук следва и изказ-
ването на Нàгàрджуна: „Когато царството на мисълта е 
изчезнало, това, което подлежи на означаване, също е 
изчезнало“.  

Както е посочено във въведението, Буда прави по-
добно изказване във връзка с tathagata, а настоящият 
контекст, в който се обсъжда понятието за Аз (atman), не 
е различен от онзи, в който Буда прави това изказване. 

Що се отнася до Нàгàрджуна, ясно е, че опроверже-
нието му е насочено преди всичко срещу метафизиката, 
независимо дали тя се изразява в понятието за перманен-
тен или вечен Аз (atman) или в понятието за субстанция 
(svabhava). Заедно с перманентния и вечен Аз, 
Нàгàрджуна отхвърля и абсолютната „другост“ (para-
bhàva). Той отрича съществуване и не-съществуване в 
абсолютен аспект. Както беше посочено в анализа на 
Посвещението, „не-възникването“ (аnutpada) и „не-
изчезването“ (аnirodha) са предвидени като критика 
срещу такъв аспект. Ако човек признава субстанция, 
Нàгàрджуна би казал, че тя е не-изчезваща; ако човек 
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признава унищожение, Нàгàрджуна би определил пос-
ледното като не-възникващо. Казано по друг начин, ако 
абсолютното възникване и абсолютното изчезване бъдат 
приети, те биха неутрализирали емпиричното възниква-
не и изчезване, които са в основата на „зависимия про-
изход“ (pratityasamutpada). Тъй като и природата на фе-
номените (dharmata), и свободата (nirvaja), обяснени 
чрез „зависимия произход“ (pratitya-samutpada), се „не-
възникнали и не-изчезнали“, по-уместно е, че тук те са 
отличени от абсолютното възникване и изчезване. В аб-
солютния си смисъл, възникването и изчезването предс-
тавляват неудачни концептуализации. Нито природата 
на феномените, нито свободата следва да бъдат обекти 
на такива неудачни концептуализации.  

 
8. sarvam tathyam na va tathyam tathyam catathyam 
eva ca | 
naivatathyam naiva tathyam etad buddhanusasanam || 
 
8. Всичко е 
такова, 
не такова, 
едновременно такова и не такова 
и нито такова, нито не такова: 
на това учи Буда.  
 
Въз основа на това изказване, Инада, следвайки сво-

ите предшественици в интерпретацията на Нàгàрджуна, 
заключава, че „истината е не-релационна, не-описателна, 
не-разграничителна... тя не е това или онова“ (p. 113). 
Инада твърди, че във фрагмент XVIII. 8 „Нàгàрджуна 
въвежда прословутата четири-членна логика,... т. е., въз-
можните твърдения „е“, „не е“, „е и не е“ и „нито е, нито 
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не е“ с цел да покаже, че крайната истина трансцендира 
всички тези възможности; това е sunyata per se171“ (ibid.).  

Дотук нашият анализ върху изказванията на 
Нàгàрджуна не разкри никаква форма на четири-членна 
логика, използвана от него с цел да утвърди някаква 
върховна истина. Винаги, когато използва тази логика, 
Нàгàрджуна цели да отхвърли погрешни допускания, а 
не да утвърди някаква теория.  

След като заявява, че абсолютистките възгледи, осо-
бено тези, свързани с tathagata след смъртта, ни отвеж-
дат извън сферата на мисълта (citta-gocara) (XVIII. 7), в 
настоящата строфа Нàгàрджуна разширява анализа с цел 
да изследва един от най-устойчивите проблеми, а имен-
но – „всичко“ (sarvam). Това е проблемът, който при-
нуждава сарвастивадините да подкрепят възгледа, че 
„всичко съществува“ (sarvam asti) под формата на субс-
танция (svabhava). Нàгàрджуна се опитва да реши този 
проблем чрез употребата на взаимно отричащите се че-
тири твърдения.  

Несъмнено, изказването в настоящата строфа не е 
представено като „учението“ или „посланието“ (sasana) 
на Буда, както изглежда смята Инада. Напротив, това е 
„препоръка“ или „съвет“ (anusasana) за начина, по който 
спекулацията за „всичко“ може да бъде преодоляна, а 
именно – чрез демонстрация на неизбежните вътрешни 
противоречия. С други думи, Нàгàрджуна заявява, че 
както и да се обсъжда проблема за „всичко“, той не може 
да бъде разшрешен. Това е възглед, ясно изразен от Буда 
в неговата прочута „Беседа за всичко“ (Sabba-sutta, вж. 
коментара към IX. 3), с която Нàгàрджуна вероятно е 
бил запознат.  

 

                                                   
171 Сама по себе си (лат., бел. прев. ) 
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9. apara-pratyayam santam prapakcair aprapakcitam | 
nirvikalpam ananartham etat tattvasya lakñajam || 
 
9. Независимо постигната, тиха, 
не-обладана от мании, 
без разграничения и разнозначност: 
такава е истината.  
 
Това е едно от най-важните изказвания на 

Нàгàрджуна, цитирано често както от класическите, така 
и от съвременните му тълкуватели. Преводът и интерп-
ретацията на Инада са най-нови и поради това могат да 
бъдат смятани за резюме на съществуващите възгледи. 
Ето защо е удачно преводът на Инада върху настоящия 
стих да бъде цитиран изцяло. Той гласи следното: 

„Не-свързана причинно с която и да е същност, не-
подвижна, не-концептуализирана от концептуална игра, 
не-разграничаваща и не-разграничена. Това са характе-
ристиките на реалността (т. е., описание на човек, който 
е достигнал будистката истина)“ (р. 115). 

Терминът apara-pratyaya тук е взет от Инада като 
означаващ специфичен тип връзка, който трансцендира 
всяка форма на емпирична обусловеност. Santa означава 
„неподвижност“, която е резултат от избягването на вся-
ка концептуалност. Вероятно това са онези мир и спо-
койствие, изпитвани от човек, който временно е прекра-
тил функционирането на шестте сетивни способности 
чрез постигане на състояние на изчезване (nirodha-
samapatti или sakka-vedayita-nirodha). Това е състояние 
на разтваряне (nir-vikalpa) на дихотомията субект-обект 
и елиминиране на разноцветните преживявания в света и 
на многообразието от значения или плодове (nanartha). 
В такъв контекст истината не може да е по-различна от 
тази, изложена в Упанишадите или във Веданта. Става 
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дума за „изхвърляне“ на всяко мислене (citta-vrtti-
nirodha) и за преобразуване на емпиричния опит в опит 
за абсолютна, върховна истина или реалност.  

Въпреки това, един поглед върху „Беседа с Кàтÿяна“, 
основният източник на формулировката, която 
Нàгàрджуна дава на „средния път“, ще разкрие несъсто-
ятелността на такова обяснение.  

Макар да изглежда, че тази строфа описва характе-
ристиките на истината или реалността (tattvasya 
lakñajam), всяко предшестващо я изказване посочва на-
чините, по които се достига до концепция за истината. 
Ето защо това е едно от най-важните изказвания по от-
ношение на епистемологията. Основните черти на тази 
епистемология са въплътени в беседата с Кàтÿяна под 
формата на отговор на въпроса „какво е правилен възг-
лед (samma-ditthi)“. Съдържанието на настоящата строфа 
може да бъде разгледано в светлината на тази беседа по 
следния начин.  

Терминът apara-pratyaya не реферира истина, която 
е не-каузално свързана с която и да било същност. Вмес-
то това, той изразява начина, по който познанието (kaja) 
бива постигнато от човек с „правилен възглед“ (samma-
ditthi). След като отхвърля възгледите, отнасящи се до 
перманентното съществуване (atthita) и вярата в перма-
нентна и субстанциална личностна същност (atta... me) – 
вяра, която изисква свидетелство от страна на друга 
личност, твърдяща, че познава абсолютното начало на 
нещата – емпирикът Буда заявява, че познанието (на чо-
век с правилен възглед) е възможно без да зависи от дру-
га личност (apara-paccaya kajam evassa ettha hoti, S 2. 
17). Това е познание, за което човек не се нуждае от 
друг, най-вече защото то се отнася до възникването и из-
чезването на емпиричните феномени. Такова познание 
изисква проверка от първо лице, която може бъде из-
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вършена преди човек да започне формулировката на ка-
къвто и да било правилен възглед.  

Стремежът към достигане на перманентна същност 
чрез ограничените епистемологически средства, с които 
човек разполага, поставят последния пред нерешими 
въпроси . Той продължава да се съмнява. Той постоянно 
е смутен и угрижен. Търсейки перманентност, той про-
пуска емпирично даденото. Издирването на невижданата 
„царица на красотата“ (janapada-kalyani, D 1. 193; M 2. 
40) го кара да забрави актуалните проблеми (M 2. 40). 
Така умът му е лишен от спокойствие. Въпреки това, ако 
той насочи вниманието си към непосредствено даденото 
и разбере човешкото положение в собствената му ситуа-
ция, без да се интересува от същности (dukkham eva 
uppajjamanam uppajjati dukkham nirujjhamanam 
nirujjhatiti na kankhati na vicikicchati, ibid.), неговият ум 
би бил спокоен (santam). В едно от прочутите си изказ-
вания Буда твърди, че когато един размишляващ човек 
разбере възникването и изчезването на феномените, 
всички негови съмнения изчезват (Ud 1). Покоят на ума 
се постига не чрез пренебрегване на релевантното в чо-
вешката ситуация, а чрез пренебрегване на ирелевантни-
те и неразрешими проблеми.  

Такова състояние на покой (santi) не може да бъде 
постигнато, докато човек е окован от собствените си 
предубеждения (upayupadanabhinivesa-vinibandho, ibid.). 
Тази окованост се представлява от „манията“ (prapakca), 
за която Нàгàрджуна говори в настоящия контекст. В бе-
седата с Кàтÿяна няма свидетелства за концептуална 
пролиферация.  

Нàгàрджуна вече е обяснил как подобни мании на-
сърчават търсенето на върховни истини, допринасяйки 
за правенето на безразборни разграничения, например 
съществуване/не-съществуване (bhava-аbhava) или себе-
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природа/друго-природа (svabhava-parabhava). Това са 
разграниченията, които следва да бъдат избягвани в тър-
сенето на истината. Nirvikalpa реферира отсъствието на 
такива разграничения.  

Един плуралистичен възглед за света не е несъвмес-
тим със зависимия произход (pratityasamutpada). В кон-
текста на зависимия произход плурализмът не имплици-
ра съществуването на противоречащи си същности. Съ-
що така, не е необходимо плурализмът да води до поня-
тието за Абсолют, което да трансцендира противореча-
щите си истини. Критерият за истина в рамките на зави-
симия произход е последствието или плода (artha). Кога-
то Буда заявява, че „истината е една и няма втора“ (ekam 
hi saccam na dutiyam atthi, Sn 884), той със сигурност има 
предвид прагматисткия критерий за истината, базиран на 
зависимия произход. Не става дума за една абсолютна 
истина, която трансцендира всички форми на дуалност и 
множественост. Определението „непритежаваща разнос-
транност на значенията“ (ananartham), което Нàгàрджу-
на дава на истината, е по-скоро отражение на концепци-
ята на Буда за истина.  

В обобщение, концепцията за истина и епистемоло-
гическите средства, чрез които тя е формулирана, показ-
ват, че истината, за която става дума тук, е „възникнало-
то по зависимост“ (pratityasamutpanna). Принципът на 
зависимия произход (pratityasamutpada) не е нищо пове-
че от израз на начина, по който биват обяснявани „зави-
симо възникнали“ феномени. Това са две страни на една 
и съща монета.  

Както беше казано по-горе обаче, най-големите не-
доразумения се отнасят до „зависимо произлезлите фе-
номени“ (pratityasamutpanna-dharma). Ето защо, след ка-
то изследва средствата, чрез които се стига до концепци-
ята за истината като „възникналото по зависимост“, в 
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следващия стих Нàгàрджуна се заема с погешните ин-
терпретации на концепцията за зависимост.  

 
10. pratitya yad yad bhavati na hi tavat tad eva tat | 
na canyad api tat tasman nocchinnam napi sasvatam || 
 
10. Което и да възниква в зависимост от друго, 
то не е нито идентично, нито различно спрямо него.  
Следователно, то нито е нищожно, нито е вечно.  
 
Нищо, което е възникнало в зависимост от (pratitya) 

друго, т. е., което е зависимо възникнало (pratityasamut-
panna), не може да бъде обяснено удачно чрез идентич-
ност или различие. Както често подчертава Нàгàрджуна, 
абсолютната идентичност е свързана с перманентност, а 
абсолютното различие имплицира унищожение. Зависи-
мият произход е средният път, използван от Буда при 
обяснението на промяната и причиняването.  

 
11. anekartham ananartham anucchedam аsasvatam | 
etat tal lokanathanam buddhanam sasanamrtam || 
 
11. Това е без вариации на значения 
или едно единствено значение, 
то нито е мимолетно, нито е вечно.  
Такова е безсмъртното послание на Будите, 
покровители на света.  
 
Онтологията на идентичността или различието, на 

едното или на многото, на перманентността или на уни-
щожението може да бъде доказана или да не бъде дока-
зана. До този момент не е намерено свидетелство в под-
крепа на която и да е от тези концепции. Единственото 
достъпно свидетелство показва, че нещата се променят и 
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произлизат зависимо. Промяната и зависимият произход 
не изпадат в дуалността на еднои много или в тази на 
унищожение и перманентност. Зависимият произход е 
това, което до момента е познато. Освен ако не настъпи 
радикална промяна в устройството на нещата, зависими-
ят произход ще продължи да бъде налице. Това е безс-
мъртното учение на Буда.  

Настоящата строфа представлява още едно размиш-
ление на Нàгàрджуна относно епистемологията на зави-
симия произход.  

 
12. sambuddhanamanutpade sravakanam punah kñaye | 
jkanam pratyeka-buddhanam asamsargat pravartate || 
 
12. Когато съвършено просветлени не се явяват; 
когато учениците изчезват, 
мъдростта на просветлените 
се постига без общуване.  
 
Ученията на Буда са запазени във времето благода-

рение на множество ученици (sravaka). Дори тази тради-
ция да прекъсне, ученията на Буда биха могли да се въз-
становят. Нàгàрджуна вероятно е запознат с метафората 
за „древния град“ (nagara), чието откриване е сравнено с 
откриването на „зависимия произход“, направено от са-
мия Шàкямуни (S 2. 104–107; Tsa 12. 5 [Taisho 2. 80]). 
Така, влизайки в противоречие с редица школи, които 
считат не-нарушената приемственост в традицията за 
основен източник на познание относно мъдростта на Бу-
да, тук Нàгàрджуна твърди, че такава мъдрост (jkana) 
може да се открие без никакъв контакт или връзка 
(asamsargat), какъвто например е случаят със себе-
просветлените (pratyeka-buddha).  
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Глава Деветнадесета 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВРЕМЕТО 

(kala-parikña) 
 
1. pratyutpanno ‘nagatas ca yady atitam apekñya hi | 
pratyutpanno ‘nagatañ ca kale ‘tite bhaviñyati || 
 
1. Ако настояще и бъдеще са обусловени от минало, 
то настояще и бъдеще 
биха съществували в миналото.  
 
2. pratyutpanno ‘nagatas ca na stas tatra punar yadi | 
pratyutpanno ’nagatas ca syatam katham apekñya tam || 
 
2. Ако настояще и бъдеще 
не съществуват в миналото, 
как би могло настояще и бъдеще 
да са зависими от него? 
 
Както беше споменато във фрагмент XVII. 14, кон-

цепцията за време е важен фактор в обяснението на пло-
довете на действие (karma-phala). Не всички действия 
носят плод веднага. Несъмнено, проблемите се увелича-
ват, когато Буда признава възможността за оцеляване на 
човешката личност през неизброими животи. В Аб-
хидхарма са изброени четири типа карма според функ-
ционирането им, като всички те могат да бъдат просле-
дени обратно до самите беседи. Четирите категории са 
както следва: (1) карма, която дава плодове веднага или 
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в настоящия живот (dittha-dhamma-vedaniya); (2) карма, 
която дава плодове в следващия живот (upapajja-
vedaniya); (3) карма, която дава плодове в някой следващ 
живот (aparapariya-vedaniya) и (4) карма, която не дава 
плодове (ahosi-kamma) (Vism, 601). Нàгàрджуна употре-
бява метафората за „нетленния договор“ поради факта, 
че някои карми произвеждат последствия напред във 
времето.  

Така концепцията за време е неизменно свързана с 
понятието за карма. Ето защо каквито и спекулации да се 
появяват по отношение на учението за карма, като нап-
ример тези, споменати в XVII. 7–10, те биват присъеди-
нени и към концепцията за време. Изследвайки времето 
като отделна същност, метафизиците допускат, че ако 
има каквато и да е взаимовръзка между настоящето и 
бъдещето от една страна и миналото от друга, то, тъй ка-
то те са различни същности, настоящето и бъдещето 
следва да бъдат заложени в миналото. С други думи, ми-
налото произвежда настоящето и бъдещето от самото 
себе си. Това съвпада с теорията за идентична каузал-
ност (svatotpatti). Допълнителната импликация тук е, че 
ако човек познава миналото, той познава с абсолютна 
сигурност настоящето и бъдещето. Тези схващания без 
съмнение представляват някои от основните спекулации 
на сарвастивадините.  

 
3. anapekñya punah siddhir natitam vidyate tayoh | 
pratyutpanno ‘nagatas ca tasmat kalo na vidyate || 
 
3. Не-обусловени от миналото, 
настоящето и бъдещето 
не могат да се установят.  
Следователно, нито настояще, 
нито бъдеще са налични.  
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Настоящата строфа изразява критиката на Нàгàр-

джуна срещу понятието за време, описано във фрагмен-
ти XIX. 1–2. Изведена от този контекст, тя би изглежда-
ла като отхвърляне на понятието за време изобщо. Кри-
тиката на Нàгàрджуна обаче се отнася само до обуслове-
ността (apekña), разбрана в светлината на една теория за 
наследяване на времето. В предишен фрагмент (X. 8–12) 
Нàгàрджуна убедително показа трудностите, свързани с 
обясняването на обусловеността или свързаността в кон-
текста на теории за идентичността (които се имплицират 
и от неотделимостта) и различието.  

Аргументацията на Нàгàрджуна изглежда протича по 
следния начин: 

1. Голяма предпоставка: 
Настоящето и бъдещето не са налични като необус-

ловени от миналото.  
2. Среден термин: 
Обусловеността на настоящето и бъдещето от мина-

лото имплицира субстанциалното съществуване на нас-
тоящето и бъдещето в миналото, а това не е възприемае-
мо.  

3. Заключение: 
Следователно, настоящето и бъдещето като субстан-

циални същности не съществуват.  
Ако бъде пренебрегнат средния термин, толкова ясно 

дефиниран във фрагменти XIX. 1–2, заключението на 
Нàгàрджуна ще изглежда като абсолютно отричане на 
времето. Ето как би звучало то: 

 
1. Първа предпоставка: 
Настоящето и бъдещето не са обусловени от минало-

то.  
2. Втора предпоставка: 
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Настоящето и бъдещето не са не-обусловени от ми-
налото.  

3. Малка предпоставка: 
Настоящето и бъдещето не могат да бъдат едновре-

менно обусловени и не-обусловени от миналото.  
4. Заключение: 
Настоящето и бъдещето не съществуват.  
 
4. etenaivavasiñtau dvau krameja parivartakau | 
uttamadhama-madhyadin ekatvadims ca lakñayet || 
 
4. В същата форма следва да се определят 
настояще и бъдеще 
и свързаните с тях концепции като 
най-високо, най-ниско и средно, идентичност и т. н.  
 
Нàгàрджуна настоява, че същият аргумент трябва да 

се приложи към концепцията за настоящето по отноше-
ние на миналото и бъдещето и към бъдещето по отноше-
ние на миналото и настоящето. Освен това, той твърди 
че този аргумент може да бъде разширен до подобни по-
нятия, например най-високо, най-ниско, средно и т. н. 
При всички тези случаи метафизичните проблеми се по-
явяват като резултат от правенето на абсолютни разгра-
ничения. Такива абсолютни разграничения често се пра-
вят в логическия анализ без да се поддържат от емпи-
рични доказателства. Времето като преживяно не може 
да бъде разделено на три неделими части като минало, 
настояще и бъдеще. (вж. обяснението на един съвреме-
нен психолог за преживяното време в Увода).  

 
5. nastito grhyate kalah sthitah kalo na vidyate | 
yo grhyetagrhitas ca kalah prajkapyate katham || 
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5. Не-статично време не се възприема.  
Статично време не се възприема.  
Дори ако невъзприетото време се възприеме, 
как може то да бъде познато? 
 
Не-статичното време е темпорален поток, наричан от 

тълкувателите на Абхидхарма „течащо настояще“ 
(santati paccuppanna, DhsA 421), където бъдещето про-
дължава да тече в миналото през настоящето. Всеки опит 
за неговото улавяне би бил напразен, защото докато бъде 
направен самият опит, настоящето вече е изчезнало в 
миналото. За да го улови, човек трябва да спре течение-
то. Ето защо философите признават статичен момент 
(sthiti-kñaja). Нàгàрджуна вече е изследвал импликации-
те на тази тяхна теория в глава VII. Времето, разбрано 
като поток от отделни същности, не би могло да обясни 
опита. Тази теория разглежда настоящето като мигнове-
ното настояще (khaja-paccuppanna, цит. пр.). Дори ако 
не-уловимото време бъде уловено, въпросът на Нàгàр-
джуна би бил: „Как може то да бъде познато?“. Така ем-
пирикът стига до „измамно“ време (addha-paccuppanna), 
защото при всеки опит да бъде уловено отделно или не-
зависимо от темпоралните събития, то изчезва като ми-
раж. То не може да бъде познато чрез каквито и да било 
средства. Според Нàгàрджуна абсолютното време е ли-
шено от смисъл.  

 
6. bhavam pratitya kalas cet kalo bhavad rte kutah | 
na ca kascana bhava ‘sti kutah kalo bhaviñyati || 
 
6. Ако се допусне, че времето съществува 
в зависимост от нещо съществуващо, 
как е възможно да има време без съществуващо? 
Никое съществуващо, каквото е, 
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не съществува реално. 
Как тогава е възможно времето? 
 
Нàгàрджуна вече отхвърли единичното съществува-

що (bhava) в качеството му на същност, притежаваща 
собствена природа (svabhava). Той отрича времето (kala) 
като абсолютно време. Това е време, реално като мигно-
вени същности (kñaja) или като нещо, което отлита 
(santati) от само себе си. В настоящата строфа Нàгàрджу-
на твърди, че две отделни същности – съществуващо 
(bhava) и време (kala) – не могат да бъдат зависими една 
от друга. Ако те зависят една от друга (bhavam pratitya 
kalas cet), то не може да има време, независимо от съ-
ществуващото. Съществуващото „като такова“ е не-
съществуващо. По какъв начин тогава може да има вре-
ме? Това не е отричане на темпоралните феномени, а на 
времето и феномените, както и на тяхната взаимозави-
симост при условие, че двете биват схващани като неза-
висими същности.  
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Глава Двадесета 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХАРМОНИЯТА 

(sàmagri-parikña) 
 
1. hetos ca pratyayanam ca samagrya jayate yadi | 
phalam asti ca samagryam samagrya jayate katham || 
 
1. Ако следствието възниква от хармония 
на причина и условия  
и ако то съществува в хармонията,  
как е възможно то да възникне от нея? 
 
2. hetos ca pratyayanam ca samagrya jayate yadi | 
phalam nasti ca samаgryam samagrya jayate katham || 
 
2. Ако следствието възниква от хармония 
на причина и условия  
и ако то не съществува в хармонията,  
как е възможно то да възникне от нея? 
 
Терминът, използван в ранните беседи за „събиране“, 

е sangati (M 1. 111–112). Например за погледа, видимата 
форма и визуалното съзнание се смята, че се събират в 
съприкосновението (phassa). В случая зрението, видима-
та форма и визуалното съзнание са сравними, а не нес-
равними фактори. Въпреки това начинът, по който съби-
тията са разграничени в Абхидхарма, кара тълкувателите 
да изтъкнат по-скоро „хармонията“ (samagri), отколкото 
простото „събиране“ (sangati). Така понятието „хармо-
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ния“ привлича вниманието на Нàгàрджуна, но по-късно 
в тази глава той се връща на понятието „събиране“.  

В началото на настоящата глава Нàгàрджуна се 
опитва да изследва концепцията за хармония и да пре-
дотврати всяка метафизична интерпретация на тази кон-
цепция. Спекулациите биват насърчени от разграниче-
нието, което Сарвàстивàда прави между причина (hetu) и 
условие (pratyaya). Това разграничение, подкрепено от 
концепцията на Сарвàстивàда за себе-природа (sva-
bhava), кулминира в идеята за себе-причиняване (svata 
utpatti).  

Ето защо още в първата строфа Нàгàрджуна подхва-
ща три идеи: (1) хармония; (2) разграничение между 
причина и условия и (3) възникването на следствието от 
хармонията на причина и условия. (Трябва да се отбеле-
жи, че Нàгàрджуна употребява hetu в единствено число, 
а pratyaya – в множествено).  

Критиката на Нàгàрджуна е насочена първо срещу 
идеята за себе-причиняване. Ако плодът възниква от 
хармонията (в аблатив samagrya) на причина и условия 
(hetoh pratyayanam ca), то той е вече в хармонията (в 
местен падеж samagryam). Тогава как е възможно той да 
възникне от хармонията (samagrya)? Причинният про-
цес, представен по този начин, имплицира идентичност 
между „хармония на причина и условия“ и плодът или 
следствието, които възникват от нея. Теорията за иден-
тичност на причиняването вече е критикувана в глава I.  

От друга страна, както е посочено в настоящата 
строфа, ако плодът или следствието, възникващи от та-
кава хармония, не са в хармонията, т. е. ако следствието 
е различно от тази хармония, то никога не може да въз-
никне от нея. Това е критика срещу теорията за не-
идентичността на причиняването, обсъдена в глава I. 
Следователно, тези две строфи излагат трудностите, 
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свързани с приемането на теории за идентичност и раз-
личие.  

 
3. hetos ca pratyayanam ca samagryam asati cet phalam | 
grhyeta nanu samagryam samagryam ca na grhyate || 
 
3. Ако следствието съществува 
в хармонията на причина и условия, 
не следва ли то да бъде наблюдавано в нея? 
То обаче бе е наблюдавано в хармонията.  
 
4. hetos ca pratyayanam ca samagryam nasti cet phalam| 
hetavah pratyayas ca syur ahetu-pratyayaih samah || 
 
4. Ако следствието не съществува 
в хармония на причина и условия, 
то причината и условията 
биха били сравними с не-причина и не-условия.  
 
Ако теорията на идентичността е валидна, то плодът 

би могъл да бъде наблюдаван (grhyeta) в самата хармо-
ния, дори преди да бъде произведен от нея. Нàгàрджуна 
обаче приема, че той не е наблюдаван или схванат по то-
зи начин. Това още веднъж потвърждава нашия възглед, 
че Нàгàрджуна не е просто диалектик, а емпирик, който 
се обръща към опита – например във фрагмент I.5. 

Ако, обратно, плодът не се намира в хармонията, то 
причината и условията биха се оказали неефективни.  

 
5. hetukam phalasya dattva yadi hetur nirudhyate | 
yad dattam yan niruddham ca hetor atma-dvayam 
bhavet || 
 
5. Ако причината би изчезвала, 
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след като е предала статуса на следствието, 
то би имало две форми на причината: 
налична и изчезнала.  
 
6. hetum phalasyadattva ca yadi hetur nirudhyate | 
hetoh niruddhe jatam tat phalam ahetukam bhavet || 
 
6. Ако причината би изчезвала, 
без да предаде статуса на следствието, 
то следствието, 
родено след изчезването на причината, 
би било без причина.  
 
Метафизиците признават два типа причини – съпътс-

тващите (sahabhu) и свързаните (samprayuktaka) – за съ-
ществуващи по настоящем и пораждащи следствието 
(sahabhu-samprayuktaka-hetu vartamanau phalam praya-
cchati, Akv, 99). Смята се, че те би трабвало да дадат на-
чало на следствието в eдно и също време (samana-
kalam... phaladana, ibid.). Въпреки това, поради влияние-
то на линейния възглед за причиняването, както и пора-
ди теорията за мигновеното унищожение (kñaja-bhanga) 
на феномените, се повдига въпросът как причината в 
настоящия момент може да даде начало на следствието в 
следващия момент. Отговорът е, че следствието настъп-
ва без прекъсване или пролука (samanantara nirva-
rttanat). Следствието е едновременно дадено (datta) в 
смисъл на доведено (prayacchati) от причината и не-
дадено (na punah dattam), защото не е идентично (tad 
eva) с причината (ibid.).  

Това са някои от спекулациите, които Нàгàрджуна 
критикува. Той настоява, че ако причината осигурява ка-
узална ефективност и изчезва в същото време, то тя би 
трябвало да притежава двойна природа (atma-dvayam). 
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Ако напротив, тя изчезва, без да предаде каузалност, то 
следствието би било без причина. Това без съмнение са 
импликациите от заключенията на един мислител (спо-
менат в Abhidharma-kosabhañya), според който следстви-
ето е едновременно дадено (datta) и не дадено (na datta).  

 
7. phalam sahaiva samagrya yadi pradurbhavet punah | 
eka-kalau prasajyete janako yas ca janyate || 
 
7. Ако пък следствието се появява 
заедно с хармонията, 
то би следвало, че 
произвеждащото и произведеното са едновременни.  
 
8. purvam eva ca samagryah phalam pradurbhavet yadi| 
hetu-pratyaya-nirmuktam phalam ahetukam bhavet || 
 
8. Ако следствието се появява преди хармонията, 
следствието, различно от причини и условия, 
би било без причина.  
 
Преминавайки от индивидуалната причина към хар-

монията на условията (samagri), Нàгàрджуна изследва 
тези проблеми. Ако следствието се появяваше 
(pràdurbhavet) заедно с хармонията на условията, то раз-
граничението между произвеждащо и произведено би 
рухнало. Обратно, ако следствието предшестваше хар-
монията, причиняването би се оказало безсмислено.  

 
9. niruddhe cet phalam hetau hetoh samkramajam 
bhavet | 
purva-jatasya hetos ca punar-janma prasajyate || 
 
9. Ако при преставане на причината, 
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следствието се превърне 
в преобразуване на причината, 
то следва, че има пре-възникване на причина, 
която е вече възникнала.  
 
Сред множеството причини, формулирани като 

обяснение на траещото следствие (niñyanda-phala), са 
допълващите се (sabhaga) и универсалните (sarvatraga) 
(Akb, 94). Обяснена в светлината на теорията за мигове-
те, една универсална причина би означала непрекъснато-
то възникване на една и съща причина с цел обяснение 
на траещото следствие. Така траещото следствие 
(niñyanda-phala) се оказва преобразуване (samkra-maja) 
на причината (hetu). Нàгàрджуна отказва да признае 
прераждането на същата причина, която е изчезнала.  

 
10. janayet phalam utpannam niruddho‘sthamgatah 
katham | 
tiñthann api katham hetuh phalena janayed vrtah || 
 
10. Как е възможно причина, която е изчезнала, 
да даде начало на следствие, 
което е вече възникнало? 
Как е възможно причина, макар и траеща, 
да произведе следствие, 
когато тя е отделена от него? 
 
В процеса на цялото изследване до момента беше 

показано, че философският метод, възприет в Аб-
хидхарма, не създава никакви проблеми, докато тълкува-
телите на Абхидхарма не приемат теорията на миговете, 
последвана от теориите за идентичността и различието. 
Многообразието от причини (hetu) и условия (pratyaya), 
описано в Абхидхарма, макар да не е представено в съ-
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щата дълбочина и терминология, както в беседите, не е 
несъвместимо с ученията, събрани в тях. Но дори бегъл 
поглед върху начина, по който тълкувателите на Аб-
хидхарма третират тези различни причини и условия 
(вж. АК глава II, Akb, 38–110), е достатъчен да покаже 
сериозността на стоящите пред тях проблеми.  

Нàгàрджуна продължава изследването си като показ-
ва, че една причина, която е изчезнала (niruddha) или ко-
ято остава (tiñthan) и при това се различава от следствие-
то (phalena vrtah), никога не би могла да даде начало на 
следствие.  

 
11. athavrtah phalenasau katamaj janayed phalam | 
na hi adrñtva va drñtva va hetur janayate phalam || 
 
11. Каква причина, 
дори не отделена от следствието, 
ще даде начало на следствие? 
Една причина не произвежда следствие 
както невидимо, така и видимо.  
 
Когато аналитичният процес бъде доведен до негова-

та крайност, много събития, които при нормални обстоя-
телства не биха били поставени под въпрос, стават обект 
на съмнение. Например, вместо да отчете едно свързано 
събитие, анализът произвежда две: една връзка и едно 
събитие. Когато в последния случай се приложи обикно-
вения емпиристки критерий, човек е принуден да прие-
ме, че връзката не е възприета по същия начин, по който 
е възприето събитието. Така метафизикът е принуден да 
настоява на субстанциалното съществуване на връзката. 
„Раждането е възникването на онова, което следва да бъ-
де родено и това не протича без причини и условия“ – 
това се казва в Abhidharmakosa (janyasya janika jatir na 
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hetu-pratyayair vina, II. 49). В същия пасаж той продъл-
жава да се спори по отношение на природата на това 
„раждане“ (jati), като настоява, че родителният падеж 
(ñañthi) (като например в изказването „възникване на 
онова, което следва да бъде родено“) губи смисъла си, 
ако раждането (jati) не е възприето по същия начин, по 
който е възприемаемо „онова, което следва да бъде ро-
дено“ (janika). Представителят на Саутрàнтика Васубан-
дху спори с тази позиция като казва, че „числата, грани-
ците, разграничението, обединението, анализът, другост-
та, еднаквостта“ са припознати като реалности (sattva) в 
спекулациите на еретиците (tirthakara) и че са нужни са-
мо за установяване на познанието (buddhi) за реалността 
на „едното, дуалното, великото, отличеното, обединено-
то, разделеното, другото, същото и т. н.“. За да илюстри-
ра становището си, той се позовава на примера за „обе-
динението на формата“ (rupasya samyoga) и твърди, че 
родителният падеж показва собствената природа 
(svabhava) на „формата“. Според неговия възглед в ка-
чеството му на представител на Саутрàнтика това е само 
обозначение (prajkapti-matram, Akb, 79).  

Когато използва термините drñtva (видяно) и adrñtva 
(невидяно) в настоящата строфа, Нàгàрджуна има пред-
вид този спор по отношение на реалността или нереал-
ността на числата, свързванията, разделянията и т. н. 
(спор, продължаващ да тормози философите и в съвре-
менния свят).  

 
12. natitasya hy atitena phalasya saha hetuna | 
najatena na jatena samgatir jatu vidyate || 
 
12. Без съмнение, съчетаване на минало следствие 
с минала, бъдеща или настояща причина, 
не е налично.  
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13. na jàtasya hy ajatena phalasya saha hetuna | 
natitena na jatena samgatir jatu vidyate || 
 
13.Без съмнение, съчетаване на настоящо следствие 
с бъдеща, минала и настояща причина, не е налично. 
 
14. najatasya hi jatena phalasya saha hetuna | 
najatena na nañtena samgatir jatu vidyate || 
 
14. Без съмнение, съчетаване на бъдещо следствие 
с настояща, бъдеща и минала причина, не е налично. 
 
След като изследва концепцията за „хармония“ (sa-

magri), Нàгàрджуна се завръща към по-ранното понятие 
за „събиране“ (samgati) (вж. коментарите към фрагмент 
XX. 1). Понятието за събиране вероятно не е създавало 
философски проблеми на ранните будисти, които прие-
мат емпирична теория за промяна и причиняване. За 
Нàгàрджуна обаче концепцията за събиране, подобно на 
понятието за хармония, не върши работа, докато се свър-
зва по някакъв начин с етерналистката концепция за 
време.  

Като представител на Саутрàнтика, Васубандху пов-
дига важния въпрос как умът (manas), който вече е из-
чезнал, може да се съедини с бъдещите и настоящите 
понятия (dharma) и с мисловното съзнание (mano-
vijkana) (Akb, 143, manindriyasya punar niruddhasya-
nagatavartamanabhyam dharma-manovijkanabhyam kat-
ham samnipatah). След това Васубандху се позовава на 
многообразието от прозрения (bhedam gata buddhayah) 
на различни учители и заявява, че дискусията е прекале-
но сложна. Той отхвърля всички прозрения, казвайки: 
„Дотук с този спор“ (alam prasangena). Следователно, 
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неохотата на Нàгàрджуна да приеме който и да било от 
тези възгледи се дължи на осъзнаването, че всички те са 
възгледи, не допускащи никакви конкретни отговори 
или решения. 

 
15. asatyam samgatau hetuh katham janayate phalam | 
satyam samgatau hetuh katham janayate phalam || 
 
15. Когато едно съчетание не съществува, 
как е възможно причина да произведе следствие? 
Когато едно съчетание съществува, 
как е възможно причина да произведе следствие? 
 
Тук причината (hetu) е определена чрез събирането 

(samgati), което е или съществуващо (sat) или не-същест-
вуващо (asat). Причина, определена по такъв начин, мо-
же да се окаже или субстанциалистка, или не-
субстанциалистка. Първото имплицира перманентност, а 
второто – унищожение. Нàгàрджуна отхвърля и двете.  

 
16. hetuh phalena sunyas cet katham janayate phalam | 
hetuh phalenasunyas cet katham janayate phalam || 
 
16. Ако се приеме, че 
причината е пуста от следствие, 
как е възможно тя да произведе следствие? 
Ако се приеме, че 
причината не е пуста от следствие, 
как е възможно тя да произведе следствие? 
 
Нàгàрджуна се връща на концепцията за следствие 

или плод (phala). Ако причината е пуста (sunya) от 
следствие, тя никога не може да произведе следствие. 
Нито пък е уместно да се приеме, че следствието бива 
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произведено от причината, ако то вече се намира в нея. В 
този случай причината би била не-пуста (аsunyam) от 
следствие.  

 
17. phalam notpatsyate ‘sunyam asunyam na nirotsyate | 
aniruddham anutpannam asunyam tad bhaviñyati || 
 
17. Не-пусто следствие няма да възникне; 
не-пусто следствие няма да изчезне. 
Защото не-изчезнало и не-възникнало 
биха били не-пусти.  
 
Тази строфа би трябвало да изясни значението на 

прочутите термини aniruddham („не-изнезнало“) и 
anutpannam („не-възникнало“) в по-голяма степен от 
всяко друго изказване на Нàгàрджуна. Всеки феномен 
(dharma), който Нàгàрджуна характеризира като „пуст“ 
(sunya) е без себе-природа. Ако нещо притежава себе-
природа, тогава то не е пусто (asunya). Като не-пусто, то 
не може нито да изчезне, нито да възникне (аnirodham 
anutpadam). Така едно следствие, което е не-пусто и сле-
дователно притежава себе-природа, няма да възникне 
(notpatsyate) и няма изчезне (na nirotsyate).  

 
18. katham utpatsyate sunyam katham sunyam 
nirotsyate| 
sunyam apy aniruddham tad anutpannam prasajyate || 
 
18. Как пустото ще възникн 
 и как пустото ще изчезне? 
Ако нещо е пусто, то е не-изчезнало и не-възникнало.  
 
Разгледана извън контекста си, тази строфа може да 

бъде използвана в подкрепа на възгледа, че според 
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Нàгàрджуна „пустотата“ (sunyata) е върховната истина 
отвъд всички форми на описание. Свидетелство за това 
би било негативното описание „не-изчезнала“ (ani-
ruddham) и „не-възникнала“ (anutpannam).  

Ако обаче се вземе под внимание фрагмент XX. 17, 
отхвърлящ понятието за идентичност, представено от 
сарвастивадините като себе-природа (svabhava), която 
според Нàгàрджуна е „не-пуста“ (аsunya), онова, което в 
настоящата строфа е означено като „пусто“ (sunya), 
следва да бъде разбрано като препратка към теорията за 
не-идентичност на Саутрàнтика. Трябва да припомним, 
че първата будистка школа, отхвърлила теорията на Сар-
вàстивàда за себе-природа, е Саутрàнтика. Как теориите 
на Саутрàнтика за „пустотата“ или „отсъствието на субс-
танция“ (nih-svabhava) и за „мигновеното унищожение“ 
(kñaja-bhanga) довеждат до отричане на възникването и 
изчезването, вече беше показано във фрагмент VII. 17.  

Настоящото изказване на Нàгàрджуна е направено 
след отрицанието на идентичността и в този смисъл би 
трябвало да води до отрицание на различието. Така биха 
били отхвърлени и двете крайности, които Нàгàрджуна 
постоянно и настоятелно критикува. С други думи, и те-
ориите на Сарвàстивàда, и тези на Саутрàнтика обезс-
мислят възникването и изчезването.  

 
19. hetoh phalasya caikatvam na hi jatupapadyate | 
hetoh phalasya canyatvam na hi jatupapadyate || 
 
19. Тъждеството на причина и следствие 
несъмнено не е смислено.  
Различието между причина и следствие 
несъмнено не е смислено.  
 
20. ekatve phala-hetvoh syad aikyam janaka-janyayoh | 
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prthaktve phala-hetvoh syat tulyo hetur ahetuna || 
 
20. Ако имаше идентичност на причина и следствие, 
то би имало единство 
на произвеждащо и произведено.  
Ако имаше различие между причина и следствие, 
тогава причината би била 
равностойна на не-причина.  
 
21. phalam svabhava-sadbhutam kim hetur janayiñyati | 
phalam svabhavasadbhutam kim hetur janayiñyati || 
 
21. Как е възможно една причина 
да произведе следствие, 
което протича чрез собствена природа? 
Как е възможно една причина 
да произведе следствие, 
което не протича чрез собствена природа? 
 
Импликациите на теориите за идентичност и разли-

чие, обсъдени във фрагменти XX. 17–18, се разглеждат 
по-подробно в тези три строфи.  

 
22. na cajanayamanasya hetutvam upapadyate | 
hetutvanupapattau ca phalam kasya bhaviñyati || 
 
22. Освен това, каузалната ефективност на нещо, 
което не произвежда, не е смислена.  
В отсъствието на каузална ефективност, 
към какво ще спада следствието? 
 
Тук идентичността и различието са показани в конф-

ликт не само с възникването, но и с каузалния или зави-
симия произход. Каузалната ефективност (hetutvam) се 
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обезсмисля, ако няма произвеждане, т. е., ако възниква-
нето на дадено следствие не може да бъде обяснено чрез 
причина. Невъзможността на това обяснение е резултат 
от теориите на Сарвàстивàда и Саутрàнтика. Ако кау-
залната ефективност не може да бъде обяснена, как е 
възможно човек да говори за следствие или плод? 

 
23. na ca pratyaya-hetunam iyam atmanam anatmana | 
ya samagri janayate sa katham janayet phalam || 
 
23. Каквато и хармония на причини и условия да има, 
тя не е произведена от себе си или от друго.  
Ако е така, как е възможно 
тя да произведе следствие? 
 
След като написва изчерпателен анализ относно 

връзката между причина (hetu) и следствие/плод (phala), 
Нàгàрджуна се завръща към въпроса, с който е започнал 
главата – хармонията на причини и условия. Отхвърляй-
ки теориите за идентичността и не-идентичността, той 
още веднъж заявява, че за каквато и хармония да става 
дума, тя не е произведена от причините и условията в 
самите тях (atmana = svabhavata) или извън тях 
(anatmana = paratah). След като хармонията не може да 
бъде обяснена по никой от тези два начина, не е въз-
можно да се приеме, че от една такава хармония може да 
възникне следствие.  

 
24. na samagri-krtam phalam nasamagri-krtam phalam | 
asti pratyaya-samagri kuta eva phalam vina || 
 
24. Следствието не е обусловено от хармонията, 
нито не е обусловено от хармонията.  
Наистина, 
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как може да има хармония на условия без следствие? 
 
Следствието не е произведено от хармонията на при-

чини и условия, обяснена по горе споменатия начин. Ни-
то пък е произведено от не-хармония. Последният въп-
рос на Нàгàрджуна е: къде може да има хармония без 
плод или следствие? Това заключение не следва да се 
разбира като отхвърляне на плода или следствието. Нап-
ротив, то може да е твърдение на прагматик, който нас-
тоява, че не може да има хармония на причини и условия 
без плод или следствие.  
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Глава Двадесет и първа 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТАВАНЕТО И 
ПРЕСТАВАНЕТО 

(sambhava-vibhava-parikña) 
 
1. vina va saha va nasti vibhavah sambhavena vai | 
vina va saha va nasti sambhavah vibhavena vai || 
 
1. Преставането не съществува със или без ставане. 
Ставането не съществува със или без преставане.  
 
2. bhaviñyati katham nama vibhavah sambhavam vina | 
vinaiva janma marajam vibhavo nodbhavam vina || 
 
2. Как е възможно да има преставане без ставане, 
смърт без раждане, изчезване без възникване? 
 
Термините sambhava и vibhava следва да бъдат пре-

ведени с оглед на предназначението на тази част от трак-
тата. В нея Нàгàрджуна се опитва да обясни жизнения 
процес (samsara) или човешката личност, без да прибяг-
ва до теория за вечен „Аз“ или душа (atman, pudgala). 
Както беше споменато по-рано, целият този раздел е 
посветен на утвърждаването на идеята за не-субстан-
циалност на човешката личност (pudgala-nairatmya). То-
ва следва да се постигне не само чрез разкриване на не-
състоятелността на теорията за перманентност/етерна-
лизъм, но и на концепцията за унищожение.  
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Ето защо в настоящата глава sambhava в смисъл на 
ставане се отнася до „раждането“ (janma) на човешко 
същество, обусловено от различни фактори и не прите-
жаващо никаква подлежаща перманентна същност, която 
да преминава от един живот в друг. Vibhava, в смисъл на 
преставане, означава „смърт“ (maraja) без това да имп-
лицира пълно унищожение. Така в жизнения процес 
раждането не е абсолютното начало, нито пък смъртта е 
абсолютният край.  

Първите две строфи отхвърлят случването на смърт-
та без (vina) раждане или в същото време (saha) с ражда-
нето. Точно както смъртта не настъпва без раждане, така 
няма и възникване (udbhava) без преставане (vibhava). 
Един рационалист би могъл твърди, че „не всички чо-
вешки същества са смъртни“, защото не всички, които са 
се родили, са умрели. Този рационалистки аргумент не 
възпира Буда от приемането на тленността като факт от 
живота. Според него свидетелството за тленността се 
състои във факта, че до този момент всички човешки 
същества, които са умрели, са били родени. Това обаче 
не отвежда Буда до утвърждаването на възгледа, че 
смъртта е заложена в раждането.  

 
3. sambhavenaiva vibhavah katham saha bhaviñyati | 
na janma-marajam caivam tulya-kalam hi vidyate || 
 
3. Как е възможно да има 
преставане заедно с появата? 
Без съмнение, 
едновременно раждане и смърт също не са налице.  
 
Това е категорично отрицание на възгледа, според 

който смъртта е заложена в раждането. Ако жизненият 
процес (samsara) бъде разбран като редици от мигнове-
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ни съществувания (samtana, samtati), както смятат пред-
ставителите на Саутрaнтика, то семената на смъртта 
следва да се случат в самия момент на раждане. Това ло-
гическо обяснение не е приемливо за емпирика 
Нaгaрджуна.  

 
4. bhaviñyati katham nama sambhavo vibhavam vina | 
anityata hi bhaveñu na kadacin na vidyate || 
 
4. Как е възможно да има ставане без преставане,  
след като потокът на феномените винаги е налице? 
 
Ставането (sambhava) като едно абсолютно ново на-

чало тук е отречено, когато Нàгàрджуна утвърждава, че 
без преставане ставането не може да се осъществи.  

В беседата с Кàтÿяна е използван емпиричният аргу-
мент, че вярата в перманентна същност е изоставена, ко-
гато човек възприема изчезването на света (loka-
nirodham... yathabhutam sammappakkaya passato ya loke 
atthita sa na hoti). Аргументът на Нàгàрджуна тук не е че 
„съществува друго измерение или аспект на битието, 
който хората винаги са пропускали да забележат. Това е 
измерението или аспектът на bhava, [който] препраща 
към истински динамичното земно съществуване“ (Inada, 
125). По-скоро, тук срещаме отрицание на bhava, най-
вече защото не-перманентността (anityata) е несъвмес-
тима с bhava, която имплицира перманентност. Нàгàр-
джуна вероятно е наясно, че Буда винаги си е служел с 
термина bhava, а не с абстрактния термин bhava, за да 
обясни процеса на „ставане“. Несъмнено, bhava или не-
говата по-специфична употреба svabhava е еквивалентен 
на astitva (atthita) и Нaгaрджуна го разбира по-често 
именно в този смисъл.  
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5. sambhavo vibhavenaiva katham saha bhaviñyati | 
na janma-marajam caiva tulya-kalam hi vidyate || 
 
5. Как е възможно 
ставането да бъде налице заедно с преставането? 
Без съмнение, 
едновременно раждане и смърт 
по подобен начин няма.  
 
Във фрагмент XXI. 3 Нàгàрджуна постави под въп-

рос възможността на допускането, че смъртта настъпва 
заедно с (saha) раждането. В настоящата строфа, той 
поставя под въпрос обосноваността на допускането, че 
раждането може да се случи заедно със (saha) смъртта. 
Казано по друг начин, той се осъмнява във възможността 
на допускането за неизменна връзка между смъртта и 
прераждането – връзка, която Буда никога не е призна-
вал. Това, което Буда утвърждава, е че една умираща 
личност, в зависимост от условията, може да се прероди. 
Неизменна връзка между смърт и прераждане се призна-
ва само от субстанциалистите.  

 
6. sahanyonyena va siddhir vinanyonyena va yayoh | 
na vidyate tayoh siddhih kathan nu khalu vidyate || 
 
6. Появата на неща заедно или отделно не е налице.  
Ако е така, как може тяхното установяване 
да е очевидно? 
 
Това заключение на Нàгàрджуна е свързано с крити-

ките му от миналите строфи. Тук той просто поставя под 
въпрос твърденията, свързани със ставане и преставане, 
раждане и смърт.  
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7. kñayasya sambhavo nasti nakñayasyasti sambhavah | 
kñayasya vibhavo nasti vibhavo nakñayasya ca || 
 
7. Ставане на онова, което избледнява, 
не съществува, 
нито пък има ставане на онова, което не избледнява.  
Преставане на онова, което избледнява, 
не съществува, 
нито пък има преставане на не-избледняващото.  
 
Терминът kñaya е използван в будистките текстове в 

контекст на избледняване или пълно изчезване. Докато 
терминът nirodha може да означава изчезване, което мо-
же да бъде последвано от възникване (utpada) и по този 
начин двете могат да се използват като взаимно-
допълващи се с цел да обяснят промяната, не-перманент-
ността и зависимия произход, терминът kñaya не прите-
жава такъв комплементарен термин с изключение на от-
рицанието си – a-kñaya, което имплицира перманент-
ност. На това основание Нàгàрджуна твърди, че няма 
нито абсолютно изчезване (kñaya), нито перманентност 
(a-kñaya) на появата (sambhava) и преставането 
(vibhava).  

 
8. sambhavo vibhavas caiva vina bhavam na vidyate | 
sambhavam vibhavam caiva vina bhavo na vidyate || 
 
8. Без съществуващо няма ставане и преставане.  
Без ставане и преставане няма съществуващо.  
 
9. sambhavo vibhavas caiva na sunyasyopapadyate | 
sambhavo vibhavas caiva nasunyasopapadyate || 
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9. Ставането или преставането на пустото 
не са смислени.  
Ставането или преставането на не-пустото 
не са смислени.  
 
10. sambhavo vibhavas caiva naika ity upapadyate | 
sambhavo vibhavas caiva na nanety upapadyate || 
 
10. Не е удачно да се приеме, 
че ставането и преставането са идентични.  
Не е удачно да се приеме, 
че появата и преставането са различни.  
 
Вероятно употребата на термина bhava във фрагмент 

XXI. 8 кара Инада да допусне, че този термин означава 
уникално измерение на съществуване, признато от 
Нàгàрджуна. Ако обаче се имат предвид двете школи – 
Сарвàстивàда и Саутрàнтика – и техните учения за иден-
тичността и различието, изказването от осма строфа и 
двете след него могат да се разтълкуват като директна 
критика срещу тези две школи.  

Например, даден представител на Саутрàнтика, кой-
то отрича bhava или svabhava, може да твърди, че става-
нето и преставането могат да се осъществят без перма-
нентна същност (bhàva, svabhàva). Ставането и преста-
ването в този случай биха означавали отсъствие на про-
дължителност. Нàгàрджуна отхвърля това.  

Обратно, един сарвастивадин може да твърди, че 
bhava или svabhava могат да съществуват без ставане и 
преставане, което би обяснило продължителността, но 
би анулирало различието. Това също е отхвърлено от 
Нàгàрджуна.  

Освен това, ставането и преставането са несъвмес-
тими с „пустото“ (sunya), така, както го разбира предста-
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вителят на Саутрàнтика, или с „не-пустото“ (аsunya), 
както го обяснява сарвастивадинът (вж. XX. 16–18). Не-
що повече, в метафизичен смисъл ставането и престава-
нето не са нито идентични (naika) нито различни (nana).  

 
11. drsyate sambhavas caiva vibhavas caiva te bhavet | 
drsyate sambhavas caiva mohad vibhava eva ca || 
 
11. Може да се възприемат ставането 
и преставането.  
Обаче ставането и преставането се виждат 
само по грешка.  
 
Безразсъдно би било да се допусне, че ставането и 

преставането са възприети (drsyate). Нито Буда, нито 
Нàгàрджуна биха желали да отстояват такава позиция. 
Ставането и преставането в самите тях са невъзприемае-
ми. Те са възприети само във връзка с феномените, които 
стават и престават. Проблемите, които възникват по 
времето на Нàгàрджуна в резултат от радикалния разбор 
на феномените на събития и отношения, вече бяха спо-
менати (вж. фрагмент XX. 11).  

 
12. na bhavaj jayate bhavo bhavo ‘bhavan na jayate | 
nabhavaj jayate ‘bhavo ‘bhavo bhavan na jayate || 
 
12. Съществуващо не възниква от съществуващо; 
нито пък съществуващо възниква 
от не съществуващо. 
Не-съществуващо не възниква от не-съществуващо; 
нито не съществуващо възниква от съществуващо.  
 
13. na svato jayate bhavah parato naiva jayate | 
na svatah paratas caiva jayate jayate kutah || 
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13. Едно съществуващо не възнива 
от себе си, от друго или едновременно 
от себе си и от друго.  
По какъв начин може да възникне то? 
 
Bhava и abhava, за които става дума тук, могат да 

бъдат сравнени със sat и asat в пред-будистката индийс-
ка философия. Неразрешимите въпроси, които тормозят 
индийската философия векове наред, въпроси като „Съ-
ществуването (sat) от не-съществуване (asat) ли е въз-
никнало?“ и други от този род, биват въведени в будист-
ката традиция от представителите на Сарвàстивàда и Са-
утрàнтика. Теориите за идентичност и не-идентичност 
на причиняването, теориите за себе-причиняване и вън-
шно причиняване и много други възгледи, които се поя-
вяват в будистката традиция, на няколко пъти са споме-
нават и отхвърлят от Нàгàрджуна.  

 
14. bhavam abhyupapannasya sasvatoccheda-darsanam| 
prasajyate sa bhavo hi nitya ‘nityo ‘tha va bhavet || 
 
14. За онзи, който е погълнат в съществуването, 
необходимо ще последват 
етернализъм или нихилизъм, 
защото той би приел, 
че то е или перманентно или не-перманентно.  
 
Тук Нàгàрджуна представя неизбежните заключения, 

до които ще стигне човек, заплетен в спекулации по от-
ношение на bhava. Ако bhava бъде призната за перма-
нентна, той ще стигне до понятие за етернализъм. Ако, 
обратно, на bhava се гледа като на не-перманентна, той 
ще поддържа унищожение.  
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Трябва да се отбележи, че сарвастивадините, обвър-
зани с понятието за bhava, стигат до вяра във вечна себе-
природа (svabhava) или субстанция (dravya). Същото об-
вързване ги води до приемането на мигновеното унищо-
жение (kñaja-bhanga) на не-перманентни свойства или 
характеристики на bhava.  

 
15. bhavam abhyupapannasya naivocchedo na sasvatam| 
udaya-vyaya-samtanah phala-hetvor bhavah sa hi || 
 
15.[Обратно], за онзи, 
който схваща съществуващото, 
не би имало нито анихилационизъм, 
нито етернализъм, 
защото, несъмнено, ставането е  
верига от поява и изчезване на причина и следствие.  
 
16. udaya-vyaya-samtanah phala-hetvor bhavah sa cet | 
vyayasyapunarutpatter hetucchedah prasajyate || 
 
16. Ако се приеме, че ставането е 
верига от поява и изчезване на причина и следствие, 
то с повторното не-възникване 
на онова, което изчезва, 
би следвало, че има унищожение на причината.  
 
Позицията на Саутрàнтика не е по-различна. Те при-

емат, че bhava не е нищо друго освен bhava – процесът 
на ставане, изобразен чрез редиците (samtana) на въз-
никване и изчезване на следствие и причина (phala-
hetvoh). Представителите на Саутрàнтика смятат, че по 
този начин концепцията им за съществуване не попада 
нито при етернализма, нито при анихилационизма.  
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Нàгàрджуна обаче не мисли така. Той приема, че ако 
процесът на ставане (bhava) бъде разделен на редици от 
възникване и изчезване на следствието и причината, как-
то правят представителите на Саутрàнтика, човек ще бъ-
де принуден да признае не-прераждането (a-punar-
utpatti) на онова, което е изчезнало, и така би се стигнало 
до пълно унищожение на причината. Това наподобява 
аргумента, използван във фрагмент XXI. 7.  

 
17. sadbhavasya svabhavena nasadbhavas ca yujyate | 
nirvaja-kale cocchedah prasamad bhava-samtateh || 
 
17. Не-съществуването на онова, 
което има съществуване чрез себе-природа, 
не е смислено.  
[Обратно], в часа на свободата 
ще настъпи унищожение 
в резултат на умиряване на потока на ставането.  
 
Сега вниманието на Нàгàрджуна е насочено директ-

но към възгледа на Саутрàнтика, защото в крайна сметка 
именно той допринася за „личностната теория“ (pudgala-
vada) на Vatsiputriya. Саутрàнтика отхвърлят възгледа на 
Сарвàстивàда, настоявайки, че няма начин, по който 
nirvàja да се обясни чрез тяхното понятие за себе-
природа (svabhàva), най-вече защото онова, което е ре-
ално съществуващо (sadbhàva) от само себе си 
(svabhàvena) не може да се превърне в не-съществуващо 
(asadbhava).  

Един представител на Саутрàнтика обаче би казал, 
че в резултат на разтварянето на редиците на ставане 
(bhava-samtati), по време на nirvaja настъпва унищоже-
ние. Отчитайки тази позиция, Нàгàрджуна преминава 
към изследване на импликациите �.  
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18. carame na niruddhe ca prathamo yujyate bhavah | 
carame naniruddhe ca prathamo yujyate bhavah || 
 
18. Не е удачно да се приеме, 
че има първо ставане, 
когато последното е престанало.  
Нито пък е удачно да се приеме, 
че има първо ставане, 
когато последното не е престанало.  
 
Тук се изследва теорията на Саутрàнтика за редиците 

от мигновени съществувания. Както беше споменато 
преди, представителите на Саутрàнтика често се сблъск-
ват с проблема за обяснението на възникването (utpada). 
Ето защо Нàгàрджуна твърди, че първият (миг на) става-
не (prathamo bhavah) не може да се случи, когато пос-
ледният (carama) е изчезнал, защото така не би имало 
какво да даде начало на първия. Това се има предвид във 
фрагмент XXI. 16 под „унищожение на причината“ 
(hetuccheda). Алтернативата е да се приеме, че същност-
та от последния момент не е изчезнала (aniruddha), а то-
ва, разбира се, затруднява осъществяването на първото 
ставане изобщо. 

 
19. nirudhyamane carame prathamo yadi jayate | 
nirudhyamana ekah syaj jayamano ‘paro bhavet || 
 
19. Ако първото се раждаше, 
когато последното изчезва, 
то това, което изчезва, би било едно, 
а това, което се ражда, би било друго.  
 
Да допуснем, че първото ставане се осъществява по 

времето, когато последното изчезва (nirudhyamana) 
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Нàгàрджуна настоява, че в този случай онова, което из-
чезва е едно нещо, а това, което възниква е нещо съвсем 
различно (aparo). Тук Нàгàрджуна има предвид импли-
кациите на теорията за миговете, а именно – признаване-
то на абсолютни разграничения.  

 
20. na cen nirudhyamanas ca jayamanas ca yujyate | 
sardham ca mriyate yeñu teñu skandheñu jayate || 
 
20. Ако се твърди, че изчезващото също се ражда, 
това не би било смислено.  
Защото, в такъв случай, 
каквото и да се ражда във връзка с агрегатите, 
би умирало в същото време.  
 
Ако се приеме, че нещо, което изчезва, възниква по 

същото време, ще се появят допълнителни усложнения. 
Нàгàрджуна не е готов да приеме такова понятие, защото 
това би означавало едновременно смърт и раждане на 
агрегатите. Следователно, едно явление не може да бъде 
обяснено чрез мигновената теория за съществуването, 
защитавана от представителите на Саутрàнтика.  

 
21. evam triñv api kaleñu na yukta bhava-samtatih | 
triñu kaleñu ya nasti sa katham bhava-samtatih || 
 
21. Така потокът на ставане не е смислен 
в контекста на минало, настояще и бъдеще.  
Как е възможно да има поток на ставане, 
който не съществува през трите времеви периода? 
 
Заключението е, че редиците на ставане (bhava-

samtati) не са правилно обяснени чрез трите времеви пе-
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риода – концепция, която, както беше показано в пре-
дишната глава, няма емпирична обосновка.  
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Глава Двадесет и втора 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТАТХĀГАТА172 

(tathagata-parikña) 
 
1. skandha na nanyah skandhebhyo nasmin skandha na 
teñu sah | 
tathagatah skandhavan na katamo ‘tra tathagatah || 
 
1. Tathagata нито е тъждествен с агрегатите, 
нито е различен от тях.  
Агрегатите не са в него; нито той е в агрегатите.  
Той не е обсебен от агрегатите. 
В такъв контекст кой е Tathagata? 
 
2. buddhah skandhan upadaya yadi nasti svabhavatah | 
svabhavatas ca yo nasti kutah sa parabhavatah || 
 
2. Ако Буда е зависим от агрегатите, 
той не съществува чрез себе-природа.  
Този, който не съществува чрез себе-природа, 
как е възможно да съществува чрез друго-природа? 
 
В допълнение към някои от термините, използвани 

от Буда при обяснението на собствените му постижения, 
неговите ученици използват внушителен брой епитети 
при възхваляването на добродетелите му. Никой от тези 

                                                   
172 Tathagata – име на Буда, „онзи, който е преминал“, „така 

преминалия“;понятие за „таквина“ (бел. ред.). 
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епитети не причинява толкова недоразумения, колкото 
този, който се обсъжда в настоящата глава, а именно – 
tathagata. Изглежда, че самата концепция за tathagata 
предизвиква недоразумения.  

Терминът може да бъде преведен на български като 
„така преминалия“ (tatha-gata). Концепцията за „така 
преминалия“ веднага извиква в съзнанието идеята за 
„агент“ (вж. глава II). Ето защо въпросите, зададени във 
вързани със „съдбата“ на просветления, неизбежно са 
задавани винаги по отношение на tathàgata.  

Нàгàрджуна е бил наясно, че въпроси, отнасящи се 
не само до крайната съдба, но и до природата на живия 
светец, са били задавани по времето на Буда. В Samyutta-
nikaya е записана дискусия между Сàрипутта и монах с 
името Ямака, който споделя убеждението, че tathàgata е 
унищожен след смъртта (param maraja) (S 3. 109–115; 
Tsa 5. 2 [Taisho 2. 30c–31c]). Четейки първата част от та-
зи дискусия, човек придобива усещането, че Сàрипутта 
не е склонен да отъждестви tathagata с агрегатите или да 
отличи tathagata от агрегатите. Въз основа на това е въз-
можно да се заключи, че tathagata е трансцендентен 
спрямо езика.  

Ако обаче дискусията бъде проследена до края �, 
читателят ще разбере, че такова заключение не е основа-
телно. Сàрипутта не иска да признае tathagata в абсолю-
тен смисъл (saccato thetato), защото това би го уподоби-
ло на Аз (atman), за който се смята, че е перманентен и 
вечен. В края на дискусията Сàрипутта преминава от 
концепцията за tathagata към понятието за аз (atta) и от-
казва да признае аз, бил той идентичен с агрегатите или 
различен от тях.  

Нàгàрджуна, все едно че е чел тази беседа, започва 
настоящата глава по същия начин – първо твърди, че 
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tathagata нито е идентичен с агрегатите, нито е различен 
от тях, а след това поставя под въпрос съществуването 
или не-съществуването на tathagata след смъртта. По-
добно на пасажа от Samyutta, Нàгàрджуна веднага опре-
деля начина, по който ще говори за живия tathagata, като 
казва, че изследваният tathagata или буда е човек, при-
тежаващ себе-природа (svabhava). Това го доближава до 
понятието за аз (atta), което е отхвърлено от Сàрипутта. 
Веднага след това Нàгàрджуна използва прочутия си ар-
гумент, че ако tathagata не е намерен чрез себе-природа, 
той не може да бъде намерен и чрез друго-природа 
(para-bhava).  

 
3. pratitya para-bhavam yah so ‘natmety upapadyate | 
yas canatma sa ca katham bhaviñyati tathagatah || 
 
3. Онзи, които е зависим от друго-природа, 
би бил без аз.  
Но как може той, който е без аз, да бъде tathagata? 
 
Ако себе-природата (svabhava) е еквивалентна на 

Аза (atman) като същност в самата себе си, тогава всич-
ко, което е от „друго-природа“ (para-bhava), ще бъде 
„не-аз“ (anatma). „Не-аз“ в конкретния смисъл, импли-
циращ различие, не е приемлив за Нàгàрджуна, защото 
допуска разлика между tathagata и психофизичната лич-
ност.  

 
4. yadi nasti svabhavas ca para-bhavah katham bhavet | 
svabhava-parabhavabhyam rte kah sa tathagatah || 
 
4. Ако не съществува себе-природа, 
как може да има друго-природа? 
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Без себе-природа и друго-природа, 
кой е този tathagata? 
 
Идеята, че ако нямаше себе-природа, друго-

природата също не би била налична, вече е изтъкната 
във фрагмент I. 3. Тук бива отхвърлен третия вариант, 
който трансцендира както себе-природа, така и друго-
природа.  

 
5. skandhan yady anupadaya bhavet kascit tathagatah | 
sa idanim upadadyad upadaya tato bhavet || 
 
5. Ако tathagata съществуваше 
поради не-вкопчване в агрегатите, 
той все пак би разчитал на тях в настоящето.  
Така той би бил зависим.  
 
В ранните беседи човекът в окови, т. е., страдащият 

(dukkha), е обяснен чрез петте агрегата на вкопчване 
(upadanakkhandha). За освободения човек се смята, че е 
без вкопчване (anupadana), но не и без агрегати. Герун-
дивната форма upadaya е употребена в беседите по два 
различни начина, а именно – (1) „вкопчено в“ (вж. an-
upadaya, Vin 1. 14; A 1. 162; 4. 290 и т. н.) и (2) „зависещо 
от“ (D 1. 205, kalak ca samayak ca upadaya). За личността 
се казва, че е освободена от агрегатите само в смисъла на 
първата употреба и никога в смисъла на втората. С раз-
витието на субстанциализма обаче, когато на освободе-
ния започва да се гледа като на съвършено различен от 
окования, като всеки от двамата има своя собствена при-
рода (svabhava) (вж. глава XXV), освободеният започва 
да означава не само някой, който не се вкопчва 
(anupadaya) в агрегатите, но също така и някой, който е 
независим от тях. Нàгàрджуна критикува именно тази 
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субстанциалистка интерпретация, когато посочва, че ма-
кар tathagata да съществува без вкопчване в агрегатите 
(skandhan anupadaya), той все пак би бил зависим от 
(upadadyad) тях в настоящето (idanim), т. е., докато е 
жив. Така Нàгàрджуна се завръща към определението, 
което Буда дава за освободения.  

 
6. skandhan capy anupadaya nasti kascit tathagatah | 
yas ca nasty anupadaya sa upadasyate katham || 
 
6. Не съществува tathagata, 
независим от агрегатите.  
Как е възможно той, ако не съществува зависимо, 
да бъде схванат? 
 
Нàгàрджуна използва пасивната степен upadasyate в 

епистемологически смисъл. В миналата строфа той 
твърдеше, че живият tathagata е зависим от агрегатите, 
въпреки че не се вкопчва в тях. Тук Нàгàрджуна пре-
потвърждава същата позиция, като казва: „Не съществу-
ва tathagata, независим от агрегатите“. Основанието за 
това е, че такъв независим tathagata, в качеството му на 
същност, подобна на atman, не може да бъде проумян 
или познат.  

 
7. na bhavaty anupadattam upadanam ca kimcana | 
na casti nirupadanah kathamcana tathagatah || 
 
7. Няма сфера на не-вкопчване, 
нито има нещо като вкопчване.  
Нито пък има някой, който е без вкопчване.  
Как е възможно да има tathagata? 
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Спекулациите по отношение на идентичността и раз-
личието (svabhava, parabhava) обезсмислят зависимото и 
вкопченото (upadatta), зависимостта и вкопчването 
(upadana), както и този, който е свободен или независим 
(nirupadanah). Как е възможно да има tathagata? 
Следващата строфа ясно показва, че тук не се отхвърля 
нищо друго освен обяснението на tathagata чрез иден-
тичност и различие.  

 
8. tattvanyatvena yo nasti mrgyamajas ca pakcadha | 
upadanena sa katham prajkapyate tathagatah || 
 
8. Онзи, който е търсен в петкратното състояние, 
не съществува във формата 
на различна идентичност.  
Но как е възможно tathagata 
да бъде познат чрез вкопчване? 
 
Субстанциалисткото обяснение на tathagata би имп-

лицирало някой, който се е преобразувал изцяло в раз-
лична същност, т. е., в tathagata, притежаващ своя собст-
вена природа (svabhava) и не притежаващ никаква връз-
ка с личността в окови. В изследването на петкратните 
агрегати обаче такава същност не може да бъде открита. 
Такъв tathagata не може да бъде обяснен чрез зависи-
мост (upadanena).  

Концепцията за зависимост (upadana) е несъвмести-
ма както с идентичността, така и с различието. Това, ко-
ето се опровергава тук, не е нито зависимостта, нито 
tathagata, а само метафизичния подход към зависимостта 
и tathagata. 

 
9. yad apidam upadanam tat svabhavan na vidyate | 
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svabhavatas ca yan nasti kutas tat parabhavatah || 
 
9. Това вкопчване не е чрез себе-природа.  
Как може това, което не е чрез себе-природа, 
да настъпи чрез друго-природа? 
 
Точно както tathagata не може да бъде обяснен адек-

ватно чрез теорията за идентичността (svabhava) или 
чрез тази за различието (parabhava), по същия начин са-
мото вкопчване (upadana) не може да бъде открито чрез 
себе-природа или друго-природа. С други думи, не е 
уместно вкопчването да се обясни като неизбежно дейс-
твие или като неминуема склонност на човешките съ-
щества. 

 
10. evam sunyam upadanam upadata ca sarvasah | 
prajkapyate ca sunyena katham sunyas tathagatah || 
 
10. Така, вкопчването и вкопчващият се 
са пусти във всяко отношение.  
Как е възможно един пуст tathagata 
да бъде познат чрез нещо, което е пусто? 
 
Както вкопчването, така и вкопчващият се са пусти 

във всяко едно възможно отношение. Те са свободни от 
всякава субстанция.  

Според един субстанциалист, както tathagata, така и 
агрегатите, макар че се различават помежду си, прите-
жават субстанция или себе-природа. Субстанциалистът 
може да обясни tathagata, чиято себе-природа (svabhava) 
е свобода, противопоставяйки го на този, който е окован 
в резултат на статута му на „вкопчващ се“ (upadatr) и 
чиято природа е различна (para) от тази на tathagata. Та-
зи остра дихотомия се разтваря с опровергаването на се-
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бе-природата от страна на Нàгàрджуна. Последният нас-
тоява, че един пуст tathagata не може да бъде познат по 
отношение на също толкова пуст „вкопчващ се“ 
(upadatr) или също толкова пусто „вкопчване“ (upada-
na), за което стана дума в миналата строфа.  

 
11. sunyam iti na vaktavyam asunyam iti va bhavet | 
ubhayam nobhayam ceti prajkapty artham tu kathyate || 
 
11. „Пусто“, „не-пусто“, „двете заедно“ 
или „нито едно от двете“ – 
тези определения 
не следва да бъдат провъзгласявани.  
Те се изказват само с цел общуване.  
 
Тук отново е употребена iti-формулата. Нàгàрджуна 

отхвърля всяко теоретизиране по отношение на „пусто-
то“, на „не-пустото“, на двете заедно и на нито едното от 
двете. Нито пустото, нито не-пустото следва да бъдат 
субстанциализирани. Тези термини са използвани само с 
цел общуване или изразяване на опита, който, в качест-
вото му на зависим (pratityasamutpanna), не притежава 
статична себе-природа (svabhava) и следователно не мо-
же да бъде отграничен и субстанциализиран. Важно е да 
се отбележи фината разлика между vaktavya („следва да 
се провъзгласява“) и kathyate („се говори за, се изказва“). 
За Нàгàрджуна провъзгласяването и изказването са две 
различни дейности: първата претендира за безпрекос-
ловно приемане на истинността � – нещо като категори-
чен императив, а втората оставя място за изменение в за-
висимост от контекста.  

Това изказване на Нàгàрджуна може да бъде разбра-
но по-добре в светлината на изследването на Уилиям 
Джеймс върху понятията. Последният приема прагма-
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тистки възглед за езика и истината в контраст със субс-
танциалистки философи като Платон, за който „идеите“ 
са нетленни реалности.  

 
12. sasvatasasvatady atra kutah sante catuñtayam | 
antanantadi capy atra kutah sante catuñtayam || 
 
12. Как е възможно тетралемата на 
вечно, не-вечно и т. н. да важи за усмирения? 
Как е възможно тетралемата на 
крайно, безкрайно и т. н. да важи за усмирения? 
 
Santa означава успокоен човек. Това е tathagata, кой-

то е успокоил нагласите, маниите и обекта (вж. комента-
рите към V. 8). За него четворните варианти, описващи 
или продължителността на феномените, например веч-
ността (sasvata) и не-вечността (asasvata), или сферата на 
феномените, например крайното (anta) и безкрайното 
(ananta), не съществуват. Той е престанал да мисли за 
миналото и да преследва бъдещето.  

 
13. yena graho grhitas tu ghano ‘stiti tathagatah | 
nastiti sa vikalpayan nirvrtasyapi kalpayet || 
 
13. Разграничавайки вкопчване и вкопчвано, 
и твърдейки, 
че tathagata „съществува“ или „не съществува“, 
човек би мислил по подобен начин дори за някой, 
който е изчезнал.  
 
Основанията за отхвърляне на понятието за tathagata 

в пасажа от Samyutta, споменат по-горе (вж. коментарите 
към XXII. 1–2), са изтъкнати ясно от Нàгàрджуна. Буда 
[Сaрипутта – бел. прев. ] отрича tathagata, доколкото не-
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говото съществуване е утвърдено в реален или абсолю-
тен смисъл (saccato thetato). Когато Нàгàрджуна крити-
кува догматичното вкопчване (graha) в нещо, например 
в реалното или субстанциалното (ghana) съществуване 
или не-съществуване (astiti... nastiti) на tathagata, той из-
разява мнение, близко до това на Буда. Нещо повече, ар-
гументирайки се по подобен на Буда начин, Нàгàрджуна 
твърди, че същият тип субстанциалистки спекулации во-
ди до възгледите за съществуване и не-съществуване на 
tathagata дори след смъртта му. Тук не се отхвърля 
tathagata, а само субстанциалната същност. Следващата 
строфа недвусмислено показва това.  

 
14. svabhavatas ca sunye ‘smims cinta naivopapadyate | 
param nirodhad bhavati buddho na bhavatiti va || 
 
14. Тъй като Буда е пуст от себе-природа, 
мисълта, че съществува 
или не съществува след смъртта, 
не е смислена.  
 
Тук терминът asmin, склон║н в локативна абсолютна 

конструкция (asmin svabhavatas ca sunye), реферира 
tathagata. Ако tathagata, който е жив, е пуст от себе-
природа, тогава не е смислено да се допусне, че той съ-
ществува или не съществува след смъртта. Само субс-
танциалисткото мислене (cinta) води до въпроси, които 
остават неповдигнати (avyakrta) от Буда.  

 
15. prapakcayanti ye buddham prapakcatitam avyayam | 
te prapakcahatah sarve na pasyanti tathagatam || 
 
15. Онези, които създават фикс-идеи относно Буда, 
който е преминал отвъд тази сфера и е свободен, 
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всички те, накърнени от обсебеност, 
не разбират tathagata.  
 
Тук напълно се разграничаваме от преобладаващите 

интерпретации, според които prapakca означава мисъл, 
различна от реалността (вж. Inada, 135). Отричайки раз-
пространения възглед, според който будизмът признава 
„неизразима“ (avacya) и „неопределима“ (anirva-caniya) 
истина или реалност (tattva), възглед, който води до спо-
менатата интерпретация на prapakca, ние преведохме 
въпросния термин като „мания“.  

Буда стои настрана от маниите (prapakcatitam). Така 
той остава неразбран от онези, които са обладани. Човек, 
който е обладан от идеята за идентичност, би разбрал 
Буда по начин, различен от този, по който би го разбрал 
човек, обладан от идеята за различие. Единият би казал, 
че Буда „съществува“ (asti), а другият би настоявал, че 
Буда „не съществува“ (nasti).  

Буда, който е превъзмогнал подобни „мании“, „не е 
толкова непостоянен“ (avyayam). Неговите схващания не 
се изменят по същия начин като контролираните от ман-
нии схващания на непросветлените. Нàгàрджуна не мо-
же да не е бил наясно с определението за Буда като „он-
зи, който е станал устойчив и стабилен“ (thitam 
anejjappattam, A 3. 377; thitam cittam, S 5. 74). В настоя-
щия контекст терминът avyaya изразява същата идея за 
стабилност и устойчивост, постигнати от Буда. От това 
не следва да се допуска перманентното му съществуване.  

 
16. tathagato yat svabhavas tat svabhavam idam jagat | 
tathagato nihsvabhavo nihsvabhavam idam jagat || 
 
16. Каквато и да е себе-природата на tathagata, 
това е също и себе-природата на вселената.  
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Tathagata е свободен от себе-природа.  
Тази вселена също е свободна от себе-природа.  
 
Първото изказване на Нàгàрджуна в тази строфа мо-

же се интерпретира в смисъл, че tathagata има себе-
природа, която е идентична с тази на вселената. Това би 
било реабилитация на вярата в перманентна същност, 
която е идентична с реалността на вселената и е сравни-
ма с atman и brahman в хиндуистката традиция. Веднага 
след това обаче Нàгàрджуна предупреждава, че такава 
себе-природа няма както в tathagata, така и във вселена-
та. Това означава, че не-субстанциалността (nairatmya) 
важи не само за индивида (pudgala = tathagata), но и за 
всички феномени (dharma = jagat).  
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Глава Двадесет и трета 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОРОЦИТЕ173 

(viparyasa-parikña) 
 
1. Samkalpa-prabhavo rago dveño mohas ca kathyate | 
subhasubha-viparyasan sambhavanti pratitya hi || 
 
1. За страст, омраза и объркване се смята, 
че имат мисълта за свой източник.  
Пороците относно приятното и неприятното 
възникват в зависимост от тези.  
 
След обсъждането на tathagata и връзката му със 

света – обсъждане, което не навлиза в абсолютна иден-
тичност или абсолютно различие – Нàгàрджуна повдига 
въпроса за пороците (viparyasa), които различават човека 
в окови от освободения човек.  

Четирите порока се дискутират от Буда в Anguttara 2. 
52. Те се отнасят до възприятията (sakka), мислите (citta) 
и възгледите (ditthi). Опорочаването (vipallasa) на възп-
риятието, мисълта или възгледа настъпва при идентифи-
кацията на: 

 
(1) не-перманентно с перманентно (anicce niccan ti);  
(2) не-задоволително със задоволително (adukkhe 

dukkhanti); 

                                                   
173 Viparyasa е преведено от Калупахана като ‘perversion’, а 

Гарфилд го превежда като ‘error’ (бел. прев.). 
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(3) не-субстанциално със субстанциално (anattani 
atta ti); 

(4) неприятно с приятно (asubhe subhan ti).  
 
Важно е да се отбележи, че второто опорочаване се 

основава на първото, а четвъртото – на третото. За раз-
лика от второто и четвъртото опорочаване, които се от-
насят до субективни склонности, първото и третото са 
познавателни по своя характер.  

Признаването на субективни пороци (т. е., 2 и 4) не 
означава, че преживяванията, спрямо които пороците 
възникват, не съществуват. Без съмнение, преживявания 
на приятни (subha = manapa) и неприятни (asubha = 
amanapa) усещания се срещат дори при просветлените 
(Itivuttaka 38). Опорочаването е погрешна идентифика-
ция на тези преживявания. Това обаче не важи за позна-
вателните пороци, защото Буда не е склонен да допусне, 
че има преживяване, което да съответства на нещо пер-
манентно или субстанциално.  

Според Нàгàрджуна второто и четвъртото опороча-
ване не се дължат изцяло на умствен или познавателен 
дефицит при индивида. Те са причинени в по-голяма 
степен от субективните елементи, преобладаващи в мис-
лите, като например страст и омраза, които възникват 
заедно с мислите (samkalpa-prabhavo), макар последните 
да не са част от света на опита. Това обяснение на 
Нàгàрджуна се основава на един пасаж от Samyutta, в 
който Буда отъждествява желанието (kama) с мислите за 
страст (samkappa-raga), без ги смесва с красивото 
(citrani) в света (вж. S 2. 22; Tsa 48. 20 [Taisho 2. 345b]).  

След казаното дотук не е изненадващо, че 
Нàгàрджуна започва своето изследване с последното от 
опорочаванията, а именно – идентификацията на прият-
ното с неприятното (asubhe subhan ti) – субективна 
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грешка, основана на познавателно объркване (anattani 
atta ti). В началото на изследването си Нàгàрджуна веро-
ятно е заинтересуван от субективната грешка поради 
философите, които отвеждат аналитичния процес отвъд 
границите му и така се затрудняват да обяснят появата 
на усещания като приятно и неприятно.  

 
2. subhasubha-viparyasan sambhavanti pratitya ye | 
te svabhavan na vidyante tasmat klesa tattvatah || 
 
2. Всички пороци на приятното и неприятното, 
които се появяват зависимо, 
не са налични чрез себе-природа.  
Следователно, оскверненията не са в самите тях.  
 
Опорочаванията на приятното и неприятното са за-

висимо възникнали. Както беше споменато преди, те са 
продукти на страстта и омразата и възникват в рамките 
на индивида. Ето защо, те не се намират в самите тях (na 
svabhavatah). Каквито и осквернения (klesa) да се появят 
в резултат на такива пороци, те не могат да са част от 
света на опита. По-скоро, те се отнасят към начина, по 
който светът се възприема от индивида. Само в този 
смисъл на тях се гледа като на не-реални (na tattvah).  

 
3. atmano ‘stitva-nastitve na kathamic ca sidhyatah | 
tam vinastitva-nastitve klesanam sidhyatah katham || 
 
3. Съществуването или не-съществуването на Аза  
не е установено по никакъв начин.  
Тогава как може да се установи 
съществуването или не-съществуването 
на оскверненията? 
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Опорочаването спрямо това кое е приятно и кое не е 
приятно може да бъде проследено до опорочаването, в 
което не-субстанциалното (anatman) се идентифицира 
със субстанциалното (atman). Субстанциалното и не-
субстанциалното в очите на един метафизик се отнасят 
респективно до съществуването (astitva) и не-съществу-
ването (nastitva) (вж. V. 8; XV. 7, 11). В беседата с 
Кaтÿяна и двата възгледа са отхвърлени.  

Тук Нàгàрджуна твърди, че нито съществуването, 
нито не-съществуването на субстанциален Аз може да 
бъде потвърдено. Ако нямаше такъв Аз, оскверненията, 
свързани с него, също не биха могли да съществуват. От 
друга страна, ако в отсъствието на субстанциален Аз 
съществуваха осквернения, те биха притежавали себе-
съществуване – идея, отхвърлена във фрагмент XXIII. 2. 
Така субстанциалното съществуване не може да бъде ут-
върдено нито спрямо Аза, нито спрямо оскверненията.  

 
4. kasyacidd hi bhavantime klesah sa ca na sidhyati | 
kascid aho vina kimcit santi klesa na kasyacit || 
 
4. Тези осквернения 
без съмнение принадлежат на някого.  
Въпреки това, такава личност не е установена.  
При отсъствието на Аз, 
тези осквернения изглежда съществуват, 
без да са нечии.  
 
Оскверненията не са установени нито като субстан-

циални елементи, нито като свойства. Ако осквернения-
та се схващат като принадлежащи на някой (kascid), кой-
то е субстанциално съществуващ, отсъствието на такава 
субстанциална същност би означавало отсъствие на оск-
верненията като свойства.  
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5. svakaya-drñtivat klesah kliñte santi na pakcadha | 
svakaya-drñtivat kliñtam kleseñv api na pakcadha || 
 
5. Оскверненията са като възгледа на човек  
за собствената му личност.  
В оскверненото те не се намират 
в петкратното състояние.  
 
Тук продължава критиката срещу субстанциалистки-

те понятия за „осквернения“ (klesa) и за „осквернено“ 
(kliñta). Тези субстанциалистки перспективи са сравними 
с възгледите за „въплътена личност“ (svakaya-drñti), коя-
то не е може да бъде открита при разбора на личността 
на пет агрегата.  

 
6. svabhavato na vidyante subhasubha-viparyayah | 
pratitya kataman klesah subhasubha-viparyayan || 
 
6. Пороците в сферата 
на приятното и неприятното 
са не налични от гледна точка на себе-природа.  
От кои пороци на приятното и неприятното 
са зависими тези осквернения? 
 
Подобно на петната (klesa) и опетненото (kliñta), по-

роците, които дават начало на петната, не са налични в 
субстанциална форма. Тогава въпросът е: каква е приро-
дата на опетняването, която се отнася до приятното и 
неприятното и в зависимост от която се смята, че въз-
никват пороците? Тук няма отричане нито на пороците, 
нито на петната. Единственото, което се поставя под 
въпрос, е начинът, по който пороците и оскверненията 
биват концептуализирани.  
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7. rupa-sabda-rasa-sparsa gandha dharmas 
ca ñadvidham| 
vastu ragasya dveñasya mohasya ca vikalpyate|| 
 
7. Телесна форма, звук, вкус, допир, 
обоняние и понятие – 
са шесткратни корени на страстта, 
омразата и объркването.  
 
При изследването на страстта, омразата и объркване-

то през четирите опорочавания може да се твърди, че 
страстта и омразата са субективни нагласи (манталитет), 
докато объркването реферира познавателния аспект на 
разбирането (вж. коментара към XXIII. 1). Познавател-
ните и психологическите аспекти обаче са зависими 
едни от други. Тук Нaгaрджуна подчертава зависимостта 
на познавателните и менталните аспекти на опита от 
обектите на сетивния опит.  

 
8. rupa-sabda-rasa-sparsa gandha dharmas ca kevalah | 
gandharvanagarakara marici-svapna-samnibhah || 
 
8. Телесна форма, звук, вкус, допир и понятие – 
всички те са сравними с град на гандхарви 
и приличат на миражи и сънища.  
 
Сравненията със „сън“ (svapna), „град на гандхарви“ 

(gandharva-nagara) и „илюзия“ (maya) вече бяха използ-
вани за обусловените от нагласи феномени (samskrta) 
(вж. фрагмент VII. 34). Шестте форми на опита, за които 
стана дума във фрагмент XXIII. 7, без съмнение са обус-
ловени от нагласи. Те не са неща в самите себе си 
(svabhavatah), нито пък са абсолютно не-съществуващи.  
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9. asubham va subham vapi kutas teñu bhaviñyati | 
maya-puruña-kalpeñu pratibimba-sameñu ca || 
 
9. Как е възможно приятното и неприятното 
да се изпитват от хора, 
които са измислени или сравними 
с огледални образи? 
 
Дотук критиката на Нàгàрджуна беше насочена сре-

щу субстанциалистката теория за приятно и неприятно 
(svabhavato... subhasubha-viparyayan XXIII. 6). Аргумен-
тът му в този стих е насочен срещу вярването, че в ума 
на човешките същества могат да протекат субстанциал-
ни преживявания. Това е невъзможно, защото хората са 
не-субстанциални и могат да бъдат сравнени с огледални 
образи или отражения (вж. коментара към XVII. 31–32). 

 
10. anapekñya subham nasti asubham prajkapayemahi | 
yat pratitya subham tasmac chubham naivopapadyate || 
 
10. Ние казваме, че неприятното 
не настъпва независимо от приятното 
и че приятното, на свой ред, 
е зависимо от неприятното.  
Следователно, 
приятно самò по себе си не е възможно.  
 
11. anapekñyasubham nasti subham prajkapayemahi | 
yat pratityasubham tasmad asubham naiva vidyate || 
 
11. Ние известяваме, че приятното 
не съществува независимо от неприятното 
и неприятното, на свой ред, 
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е зависимо от приятното.  
Следователно, 
неприятно самò по себе си не е възможно.  
 
Това е недвусмислено отрицание на субстанциалист-

ките възгледи за приятното и неприятното. Нaгaрджуна 
настоява, че приятното и неприятното са зависими едно 
от друго. Те не са независими преживявания, при които 
едното просто замества другото, както в случая с теори-
ята за „постигането“ (prapti) и „не-постигането“ (aprapti) 
(вж. коментарите към XVI. 10, XXIV. 32).  

 
12. avidyamane ca subhe kuto rago bhaviñyati | 
asubhe avidyamane ca kuto dveño bhaviñyati || 
 
12. Когато приятното не е налице, 
къде може да има страст? 
Когато неприятното не е налице, 
къде може да има омраза? 
 
Освен че са взаимозависими, приятното и неприят-

ното представляват условия за възникване на субективни 
склонности като страстта и омразата. Така ако приятното 
не е налично, страстта би била не-съществуваща. По по-
добен начин, ако неприятното не е налично, омразата би 
била не-съществуваща. Това е заключението на пасажа 
от Samyutta, за който стана дума в XXIII. 1. В контекста 
на този пасаж Буда не отрича приятните и неприятните 
преживявания в света. Той твърди само, че когато нас-
тъпват такива преживявания, един мъдър човек удържа 
копнежа си (chanda) спрямо тях.  

 
13. anitye nityam ity evam yadi graho viparyayah | 
nanityam vidyate sunye kuto graho viparyayah || 
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13. Ако се вкопчваме във възгледа 
„Което е не-перманентно, е перманентно“, 
това е изкривяване.  
Не-перманентното не е налично 
в контекста на пустото.  
Как е възможно тогава 
да има вкопчване или извращение? 
Дотук Нàгàрджуна се стремеше да покаже, че опоро-

чаването по отношение на приятното и неприятното е 
резултат от познавателно объркване, довело до вярата в 
субстанция или Аз (atman). В настоящото изказване 
Нàгàрджуна започва да изследва концепцията за не-
перманентност (anitya) с цел да обясни познанието на 
tathagata за света на опита. Това познание позволява на 
tathagata да премахне пороците, свързани със щастието 
и страданието.  

Според настоящата строфа порокът състои във вкоп-
чване в не-перманентното все едно, че е перманентно. В 
такъв случай, перспективата, в която tathagata гледа на 
света, следва да бъде перспектива на не-перманентност. 
За съжаление, понятието за не-перманентност, преобла-
даващо в будистката традиция по времето на Нàгàрджу-
на, е по-скоро метафизично (вж. коментара към глава 
VII), отколкото емпирично. За един метафизик отсъстви-
ето на перманентност имплицира реалността на мигно-
веното. Нàгàрджуна с право смята, че вкопчването в ре-
алността на мигновеното (= kñajika) е не по-малък порок 
от вкопчването в перманентността. Отхвърлянето на 
перманентността не обвързва човек с другата крайност, 
т. е., с мигновеното унищожение (kñaja-bhanga). Пусто-
тата (sunyata) не имплицира тази крайност.  

 
14. anitye nityam ity evam yadi graho viparyayah | 
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anityam ity api grahah sunye kim na viparyayah || 
 
14. Ако вкопчването във възгледа 
„Което е не-перманентно е перманентно“ е грешка, 
как е възможно вкопчването във възгледа 
„Което е пусто е не-перманентно“ да не е грешка? 
 
След като вкопчването в перманентното или в не-

перманентното е порок, някой би могъл да повдигне 
въпроса дали вкопчването в пустото би било порок. Тук 
Нàгàрджуна повдига този въпрос и се заема с отговора 
му в следващата строфа. 

 
15. yena grhjati yo graho grahita yac ca grhyate | 
upasantani sarvaji tasmad graho na vidydate || 
 
15. Онова, чрез което се вкопчваме, 
вкопчващият се, както и това, в което се вкопчва –  
са поначало мирни.  
Следователно, никое вкопчване не е реално.  
 
Средният път, изложен в беседата с Кàтÿяна, отбягва 

двете крайности. Той се постига чрез успокояване на 
нагласите и премахване на вкопчването. В следствие на 
не-вкопчването, всички въпроси, отнасящи се до сетива-
та (yena grhjati), процеса на разбиране (graha), личност-
та, участваща в разбирането (grahita) и обекта на разби-
ране (yac ca grhyate), се разтварят. Успокоеният (santa) 
не задава въпроси и не се съмнява отвъд определена гра-
ница, но не защото знае всичко, нито пък защото не се 
интересува, а защото съзнава конфликтите, които въз-
никват от стремежа към извънопитно знание.  

Фактът, че вкопчването в пустотата може да доведе 
до тип опорочаване (sunyata drñti) вече е обяснен от 
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Нàгàрджуна (XIII. 8). Това не означава, че самата кон-
цепция за пустота е невалидна по начина, по който са 
невалидни концепциите за перманентност и мигнове-
ност. Понятията за перманентност/субстанция и мигно-
веност не са емпирично обосновани за разлика от кон-
цепциите за зависимия произход, не-субстанциалността 
или пустотата. Буда и Нàгàрджуна биха категоризирали 
първите като погрешни мисли (mithya samkalpa), а вто-
рите като правилни или удачни мисли (samyak samkalpa, 
kalpana yatra yojyate, XVII. 13). Това е контекстът за раз-
биране на следващата строфа.  

 
16. avidyamane grahe ca mithya va samyag eva va | 
bhaved viparyayah kasya bhavet kasyaviparyayah || 
 
16. Когато вкопчването, погрешно или правилно, 
не е реално, 
у кого би имало порок и у кого би имало не-порок? 
 
След изчезването на вкопчването, независимо дали 

то е било вкопчване в правилно или погрешно нещо, 
просветленият не се ангажира с никакво субстанциалис-
тко мислене по отношение на порока или не-порока. То-
ва е състоянието на светеца, който е постигнал свобода 
от вкопчване (anupadaya vimukti).  

 
17. na capi viparitasya sambhavanti viparyayah | 
na capy aviparitasya sambhavanti viparyayah || 
 
17. Пороците не се появяват у човек,  
който вече е в процес на опорочаване.  
Пороците не се появяват у човек,  
който не е в процес на опорочаване.  
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18. na viparyasyamanasya sambhavanti viparyayah | 
vimrsasva svayam kasya sambhavanti viparyayah || 
 
18. Пороците не се появяват у човек, 
който бива подлаган на пороци.  
Помислете сами! У кого ще се появят пороците? 
 
При достигането на такова равнище на нравствено и 

интелектуално развитие (споменато в миналата строфа), 
човек не се обвързва със спекулации като например дали 
пороците възникват у някой, който вече е засегнат/не е 
засегнат/бива засяган от пороци. Избягването на спеку-
лацията се отнася не само до миналото и бъдещето, но и 
до настоящето. Така човек избягва метафизиката, диску-
тирана във втора глава. Когато самите пороци не са въз-
приети като субстанциални, как е възможно някой да 
смята порочната личност за субстанциална същност? 

 
19. anutpanna katham nama bhaviñyanti viparyayah | 
viparyayeñv ajatecu viparyaya-gatah kutah || 
 
19. Как е възможно да има не-възникнали пороци? 
Ако пороците са неродени, 
как може да има личност, подложена на пороци? 
 
Използвайки аргумента от миналата строфа, тук 

Нàгàрджуна отхвърля субстанциалистките понятия за 
пороци и за порочна личност. Ако пороците са субстан-
циални или притежават себе-природа (svabhava), те не 
могат да се разглеждат като възникнали (utpanna). Ако 
те са не-възникнали или неродени (ajata), не е възможно 
да има личност, в която биха възникнали, защото в такъв 
случай те не биха могли да изпълняват ролята на свойст-
ва.  
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20. na svato jayate bhavah parato naiva jayate | 
na svatah paratas ceti viparyaya-gatah kutah || 
 
20. Едно съществуващо не възниква от себе си,  
нито възниква от друго, 
нито едновременно от себе си и от друго.  
Ако е така, как може да има личност, 
която е подложена на пороци? 
 
Тази строфа, липсваща в превода на Кумaраджèва, 

прилага анализа на субстанциалното съществуване 
(bhava) от първа глава върху проблема за субстанциална 
личност или същност. Почти идентична е с фрагмент 
XXI. 13.  

 
21. atma ca suci nityam ca sukham ca yadi vidyate | 
atma ca suci nityam ca sukham ca na viparyayah || 
 
21. Ако Азът, приятното, перманентното 
или щастието са реални, то 
нито Азът, нито приятното, 
нито перманентното, нито щастието са порочни.  
 
Нàгàрджуна започна своето изследване върху поро-

ците (viparyasa) с употребата на същите термини, изпол-
звани от Буда в A 2. 52. В настоящата строфа Нàгàрджу-
на възприема малко по-различна терминология по отно-
шение на пороците. Вместо subha и asubha, той използва 
двойката термини suci и asuci, а вместо adukkha използва 
sukha. Тази терминология е използвана от тълкувателите 
на Абхидхарма при обсъждането на пороците (вж. Akb, 
286). Това е ясен знак, че Нàгàрджуна познава както 
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ранните беседи, така и коментарната литература върху 
Абхидхарма.  

Аргументът на Нàгàрджуна в настоящата строфа 
може да бъде разбран неправилно ако не се интрпретира 
в контекста на предишните изказвания за пороците, осо-
бено на това във фрагмент XXIII. 20. Ако Азът, приятно-
то, перманентното и щастливото са налични като себе-
съществуващи същности, те не създават пороци. За съ-
жаление преводът на Инада изглежда не успява да улови 
импликацията на Нàгàрджуна за себе-съществуването.  

 
22. natma ca suci nityam ca sukham ca yadi vidyate | 
anatma ‘sucy anityam ca naiva duhkham ca vidyate || 
 
22. Ако нито Азът, нито приятното, 
нито перманентното, нито щастието са реални, 
то нито не-Азът, нито неприятното, 
нито не-перманентното, 
нито страданието биха били реални.  
 
След като отхвърля субстанциалното съществуване 

на четирите порока, тук Нàгàрджуна подчертава тяхната 
относителност. Относителността в този контекст обаче 
не следва да се разбира като важаща по еднакъв начин за 
всичките четири порока. Както беше посочено по-рано 
(вж. коментарите към XXIII. 1), четирите порока се от-
насят към две различни категории – познание и мантали-
тет. Фактът, че anatman и anitya са концептуално съот-
носими с atman и nitya, не означава, че последните са 
когнитивно обосновани. Те са съотносими само на кон-
цептуално ниво. От друга страна, suci и asuci, както и 
sukha и duhkha, са част от опита, макар че е възможно 
при идентификацията им да настъпи объркване.  
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23. evam nirudhyate ‘vidya viparyaya-nirodhanat | 
avidyayam niruddhayam samskaradyam nirudhyate || 
 
23. Така, с изчезването на грешките, 
невежеството изчезва.  
Когато невежеството е изчезнало, 
нагласите и т. н. изчезват.  
 
Споменатото по-горе (XXIII. 1, 22) разграничение 

между двата типа пороци изглежда се подкрепя от нас-
тоящото изказване. Когато пороците бъдат прекратени, 
незабавният резултат ще бъде изчезването на невежест-
вото (avidya). Следователно, става дума по-скоро за поз-
навателните пороци (1 и 3). Изчезването на невежество-
то на свой ред би имплицирало изчезване на пороците, 
свързани с нагласите (2 и 4). 

 
24. yadi bhutah svabhavena klesah kecidd hi kasyacit | 
katham nama prahiyeran kah svabhavam prahasyati || 
 
24. Наистина, ако нечии осквернения са настъпили 
въз основа на себе-природа, 
как би могло те да бъдат премахнати? 
Кой някога би премахнал себе-природа? 
 
25. yady abhutah svabhavena klesah kecidd hi kasyacit | 
katham nama prahiyeran ko ‘sadbhavam prahasyati || 
 
25. Наистина, ако нечии осквернения 
не са настъпили въз основа на себе-природа, 
как би могло те да бъдат премахнати? 
Кой някога би премахнал не-съществуващо? 
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Заключението на Нàгàрджуна към тази глава е, че 
оскверненията (klesa), които са резултат от разгледаните 
по-горе пороци, не могат да бъдат премахнати ако се 
смятат за субстанциални, т. е., за такива, които са се слу-
чили (bhuta) чрез себе-природа (svabhava) или за не-
субстанциални, т. е., за такива, които не са се случили 
(abhuta) поради отсъствието на реална природа 
(asadbhava). И в двата случая изоставянето на оскверне-
нията не е възможно, от което следва, че постигането на 
състоянието на tathagata също не е възможно.  
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Глава Двадесет и четвърта 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЛАГОРОДНИТЕ 
ИСТИНИ 

(arya-satya-parikña) 
 
1. yadi sunyam idam sarvam udayo nasti na vyayah | 
caturjam arya-satyanam abhavas te prasajyate || 
 
1. Ако всичко е пусто, 
то не съществува възникване и изчезване.  
Това имплицира не-съществуване 
на четирите благородни истини.  
 
Обсъждането на четирите истини е неизбежно следс-

твие от анализа на пороците (глава XXIII), който на свой 
ред беше предпоставен от нуждата да се обясни възгледа 
за tathagata (глава XXII). Четирите истини засягат проб-
лема за страданието и темите за две от опорочаващите 
грешки – объркването на неприятно с приятно (asubhe 
subhan ti) и на страдание с не-страдание (aduhkhe 
duhkhan ti).  

Строфи от 1 до 6 на настоящата глава разискват един 
сериозен проблем, с който са се сблъскали будистите (и 
не само те) при обясняването на страданието (duhkha) и 
четирите благородни истини в контекста на „пустотата“ 
(sunyata). Важните въпроси са: кои са тези будисти (или 
не-будисти) и защо са се изправили пред такъв проблем? 
Отговорите на тези въпроси се намират Abhidharmakosa-
bhañya на Васубандху.  
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Васубандху споменава теория, предлагана от някои 
мислители: „Наистина, няма чувство за щастие“ (nasty 
eva sukha vedana) и „Всичко е или страдание, или е неу-
довлетворително“ (duhkhaiva tu sarvam) (Akb, 330). Поч-
ти няма съмнение, че тази интерпретация на учението на 
Буда се появява у мислители и учени, принадлежащи 
към брахманската традиция, и бива поддържана от тях 
до новите времена. Като пренебрегват едно изключител-
но важно местоимение (става дума за idam – „това“), 
брахманските тълкуватели преобразуват учението на Бу-
да от емпирична в абсолютистка система. Така изказва-
нето на Буда: sarvam idam duhkham („цялото това стра-
дание“) се превръща в неуточнено универсално твърде-
ние: sarvam duhkham („всичко е страдание“). По подобен 
начин, конкретно изказване като sunyam idam sarvam 
(„всичко това е пусто“) се превръща в абсолютистко – 
sunyam sarvam („всичко е пусто“; това е проблем, който 
Инада не забелязва – p. 144).  

Попаднали в тази проблематична ситуация, будист-
ките метафизици стигат до крайната позиция да отстоя-
ват абсолютни форми на щастие, твърдейки: „Щастливи-
те чувства наистина съществуват като уникално свойст-
во“ (asty eva svalakñajatah sukha vedana, Akb, 331). Все 
пак, съзнавайки, че Буда не представя света като „посте-
ля от рози“, те са принудени да признаят, че някои пре-
живявания са изначално неудовлетворителни (svabha-
venaiva duhkha, ibid., 329).  

Така, без да разбират, че създалата се ситуация се 
дължи на погрешното брахманическо тълкуване на бесе-
дите на Буда, и допускайки, че става дума за действите-
лен проблем, тези будистки мислители признават както 
страданието и незадоволителността (duhkha), така и щас-
тието (sukha) за субстанциално съществуващи. Вместо 
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да коригират брахманическата интерпретация, те се мъ-
чат да � дадат обяснение: 

„Когато [Буда] каза: „Човек следва да възприема 
щастливите чувства като страдание“ [т. е. възприятие на 
човек, който е премахнал отклоненията], и двете [щасти-
ето и страданието] са заедно. В щастието изначално има 
приятност. Въпреки това, в крайна сметка тук има стра-
дание поради промяната и преходната му природа. Кога-
то това [чувство] е възприето като щастие, то допринася 
за просветлението чрез радостта от него. Когато е възп-
рието като страдание, то води до освобождаване чрез не-
привързване“ (Akb, 331, Yad uktam sukha vedana duhkhe ti 
drañtavye ti ubhayam tasyam asti. Sukhatvam ca svabhavato 
manapatvat, duhkam ca paryayato viparija-manitya-
dharmatvat. Sa tu sukhato drsyamana buddhaya kalpate, tad 
asvadanat, duhkhato drsyamana mokñaya kalpate, tad 
vairagyad iti.). 

Термините за субстанция в горния пасаж ясно показ-
ват коя будистка школа представя това обяснение – сар-
вастивадините. Поддържането на концепцията за субс-
танция прави „пустото“ (sunya) неудобно за тях. Те не 
успяват да създадат причинна концепция за „пустото“ 
(sunya), макар че „пустотата“, схваната като „сама по се-
бе си“, може да съвпадне с подобни субстанциалистки 
интерпретации (вж. XXIV. 14).  

Редно е да се подчертае, че Нàгàрджуна започва гла-
вата с референция към „пустото“ (sunya, като в yadi 
sunyam idam sarvam), а не към абстрактната концепция 
за „пустота“ (sunyata). Според Нàгàрджуна, за да се за-
пази не-абсолютистко гледище на Буда, това, което 
следва да се възстанови, е „пустото“, а не „пустотата“. 
„Пустотата“ е зависима от „пустото“, но всяко подчерта-
ване на „пустотата“ би могло да заличи „пустото“, както 
става в случая с абсолютистите и субстанциалистите. 
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Представянето на онтологическата дилема по този начин 
свидетелства, че Нàгàрджуна е по-обезпокоен от греш-
ката на своите будистки събратя, отколкото от погреш-
ните тълкувания върху будистките текстове, извършени 
от брахманическите мислители. Ето защо той не се позо-
вава на тези тълкувания като на „sarvam sunyam“.  

 
2. parijka ca prahajam ca bhavana sakñikarma ca | 
caturjam arya-satyanam abhavan nopapadyate || 
 
2. В отсъствието на четирите благородни истини 
разбиране, напускане, култивиране и освобождаване 
не биха били смислени.  
 
„Разбирането“ (parijka) се отнася за първата от чети-

рите благородни истини, а именно, че страданието съ-
ществува. „Изоставянето“ (prahaja) препраща към вто-
рата благородна истина, в която причината за страдание-
то се обяснява като желание (trñja). „Осъществяването“ 
(sakñikarma) се касае до третата, в която става дума за 
състоянието на свобода от страдание, т. е., за нирвана. 
„Култивирането“ или „практиката“ (bhavana) са свърза-
ни с четвъртата от благородните истини. В нея е посочен 
пътя, който води до прекратяване на страданието.  

 
3. tad abhavan na vidyante catvary arya-phalani ca | 
phalabhave phalastha no na santi pratipannakah || 
 
3. Без тази [четиристепенна дейност], 
четирите благородни плода не биха се родили.  
Без плодовете не съществуват 
нито онези, които са ги достигнали, 
нито онези, които са достигнали пътя.  
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Не-абсолютисткото становище на ранния будизъм е 
ясно въплътено в учението за четирите плода (arya-
phala). Макар че свободата без вкопчване (anupada vimu-
kti) се споменава като най-важна цел (ekayana), няма 
преднамерен опит за установяване на йерархия, според 
която някои постижения да са по-нисши от други. По-
добно на впряг от колесници (rathavinita), всяка част от 
пътя е не по-малко важна от останалите, а „безстрастие-
то“ (vairagya) е преобладаващото отношение, прониква-
що във всички части. Това положение е важно с оглед на 
концепцията за истина, която ще бъде обсъдена по-
нататък.  

 
4. samgho nasti na cet santi te ‘ñtau puruña-pudgalah | 
abhavac carya-satyanam saddharmo ‘pi na vidyate || 
 
4. Ако осемте типа индивиди не съществуваха, 
не би имало общност (sangha).  
При не-съществуване на благородните истини, 
истинското учение (dharma) не би съществувало.  
 
Като превежда част от първия стих като „осемте 

стремежа на хората не съществуват“, Инада вероятно 
допуска, че cet значи мисълта (citta). По-уместно е обаче 
cet да се преведе като условна частица.  

Нàгàрджуна обвързва истинското учение (sad-
dharma) с четирите благородни истини (arya-satya) до 
степен, в която отсъствието на истините имплицира 
премахването на самото учение. Това поражда въпроси, 
свързани с общоприетото разпределение на учения меж-
ду различните школи. Според това разпределение чети-
рите благородни истини принадлежат към така нарече-
ната Хèнаÿна, а превъзхождащата я Махàÿна може да 
предложи по-съвършени учения. Въпросното разпреде-
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ление обаче става доста съмнително, щом като Нàгàр-
джуна, велик мислител от Махàÿна, сам признава взаи-
мовръзката между четирите благородни истини и истин-
ското учение (XXIV. 30).  

Тази взаимовръзка е важна и поради друга причина. 
Освен „учение“, Dharma означава също и „изказване“ в 
рамките на доктрина. Някои съвременни лингвистични 
философи биха предпочели да използват термина „исти-
на“ по отношение на изказвания, а не по отношение на 
факти. Отъждествяването между sad-dharma и четирите 
благородни истини изглежда се съгласува с подобно 
предпочитание.  

 
5. dharme casati samghe ca katham buddho bhaviñyati | 
evam trijy api ratnani bruvajah pratibadhase || 
 
6. sunyatam phala-sadbhavam adharmam dharmam 
eva ca| 
sarva-samvyavaharams ca laukikan pratibadhase || 
 
5. Ако учението и общността са не-съществуващи, 
как е възможно да има просветлен? 
 
6. Говорейки по този начин за пустотата, 
вие противоречите на трите скъпоценности 
[buddha, dharma, sangha], 
както и на реалността на плодовете – 
добри, лоши и всички подобни конвенции.  
 
Тази строфа е отговор по адрес на метафизик, който 

е поставил на дневен ред понятието за „пустота“ 
(sunyata). За него пустотата е проблем, защото имплици-
ра „пустото“ (sunya). „Пустото“ не оставя място за субс-
танциално съществуване (sad-bhava) нито на плодовете 
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(artha) на доброто и злото, нито на някоя от светските 
конвенции.  

Преводът на Инада на dharma/adharma като „удач-
но“/„неудачно“ служи като коректив на превода му на 
тези два термина във фрагмент VIII. 5 като „фактор“ и 
„не-фактор“. Неговата интерпретация на samvyavahara 
като допълнение към dharma и adharma обаче може да се 
постави под съмнение в светлината на употребата на 
vyavahara във фрагмент XVII. 24, където vyavahara ре-
ферира подобен, но не идентичен набор от категории 
(pujya-papa, „заслуга и слабост“). Несъмнено, тази спе-
цифична употреба на термина vyavahara (= samvrti) до 
голяма степен разяснява разграничението между двете 
истини, обсъдени във фрагмент XXIV. 8.  

 
7. atra brumah sunyatayam na tvam vetsi prayojanam | 
sunyatam sunyatartham ca tata evam vihanyase || 
 
7. Ние казваме, че вие не разбирате 
смисъла на пустотата.  
Така вие сте измъчвани от пустотата и смисъла �.  
 
Изследвайки характера на възраженията, повдигнати 

от будистките метафизици срещу понятието за „пусто-
та“, Нàгàрджуна твърди, че те не разбират „смисъла на 
пустотата“ (sunyatayam prayojanam). Означава ли това, 
че „пустотата“ има по-скоро функционална или прагма-
тическа стойност и не е абсолютно понятие? Следва ли 
тя да бъде субстантивирана от „пустото“, а не само да 
субстантивира „пустото“? Кое е по-важно – „пустото“ 
или „пустотата“, или и двете са с еднаква важност? Ако 
„пустото“ се отчита като по-важно, „пустотата“ би била 
обикновена идея без основание в опита. Ако „пустотата“ 
се разглежда като по-важна, „пустото“ би се оказало из-
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мислица. Ако двете се смятат за еднакво важни, те биха 
могли да предизвикат цикличност в разсъжденията, ос-
новани върху тях. Ако обаче „пустото“ се схване като 
база на опита, а „пустотата“ бъде изведена от този опит, 
последната би могла да бъде условна и да подлежи на 
коригиране чрез бъдещ опит. В този случай цикличност-
та, свързана със спора за двата термина, би могла лесно 
да се премахне. В следващите три строфи Нàгàрджуна 
пристъпва към конкретни отговори на повечето от тези 
въпроси.  

 
8. dve satye samupasritya buddhanam dharma desana | 
loka-samvrti-satyam ca satyam ca paramarthatah || 
 
8. Преподаването на доктрината от Будите 
е основано на две истини: 
истината относно светските конвенции 
и истината като върховен плод.  
 
Това е едната от двете най-обсъждани строфи в 

Кàрикàта. Съвременните трактати върху концепцията за 
двете истини вероятно могат да запълнят няколко дебели 
тома. Вместо мъчително да си пробива път по отъпкана 
земя, настоящият текст ще се ограничи до сравнението 
на концепцията за двете истини в ранния будизъм и 
нейната метафизична версия, представена от тълкувате-
лите на Абхидхарма. Ще бъде направен и обзор, изясня-
ващ позицията на Нàгàрджуна. Тази позиция ще бъде 
изследвана в светлината на проблемите, поставени в на-
чалото на настоящата глава, както и с оглед на отноше-
нието на Нàгàрджуна към светските конвенции в мина-
лите глави.  

В Sutta-nipata Буда порицава всеки опит да се под-
държа възглед (ditthi) за върховното (paramam) (Sn 
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796ff). Отказвайки да признае каквото и да е познание на 
„нещата, както те са наистина“ и предявявайки по-
трезвото изискване за познание на „нещата, както те се 
явяват“ (yathabhuta), Буда не е склонен да схване 
„paramartha“ като „върховна реалност“. Вместо това, 
той твърди, че познава „зависимо възникналото“ (paticca 
samuppanna) и, въз основа на това формулира концепци-
ята за „зависимия произход“ (paticca samuppada). Спо-
ред него в такъв контекст е по-смислено да се говори за 
attha (санскр. artha) и paramattha (санскр. paramartha) в 
смисъл на плод, следствие или резултат (= phala, както в 
samakka-phala, „плодът на отшелничеството“). Така 
едно добро действие е действие, което е плодоносно 
(attha-samhita), а лошо действие е онова, което е не-
плодоносно (an-attha-samhita).  

Буда приема също, че възгледите за добро и зло и 
чистота и нечистота в повечето случаи са относителни 
конвенции (Sn 878–894). Според същия текст, доброто 
(kusala) и злото (akusala) са конвенции, които варират 
според контекста (sammutiyo puthujja, Sn 897). Така стоят 
нещата в света (loka); тяхното положение често се харак-
теризира като sammuti, vohara (D 3. 232) или pakkatti (S 
4. 39–40). Въпреки това, няма свидетелства, че Буда под-
държа непознаваемост на добро и зло, само защото пос-
ледните са относителни.  

След като е дефинирал доброто като плодоносно, 
Буда характеризира върховното добро като свръх-
плодоносно. Така излиза, че терминът paramattha е из-
ползван като означение за „върховен плод“, а не за „вър-
ховна реалност“. Следователно, sammuti и paramattha не 
са две контрастиращи една с друга истини (конвенцио-
нална и върховна). Sammuti наподобява разбъркана ке-
сия, а paramattha представлява върховния идеал или об-
разец. Като резултат от постигането на nibbana, която е 
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пълно изкореняване на страстта (raga), омразата (dosa) и 
невежеството (moha), Буда се наслаждава на върховния 
плод без да наранява себе си или другите (na attantapo na 
parantapo, D 3. 232). Така paramattha се превръща в 
нравствения идеал, въплътен в постигнатите от самия 
Буда свобода и щастие.  

Теорията за зависимия произход (paticcasamuppada) 
обяснява зависимо възникналите (paticcasamuppanna) 
феномени и по този начин се съгласува както с четирите, 
така и с двете истини. Тъй като всички истини са праг-
матически, няма място за „абсолютна или върховна ре-
алност“. Епистемологическата позиция на Буда не поз-
волява подобни спекулации.  

Важно е да се отбележи, че когато будистките мета-
физици се изправят пред проблема за съгласуването на 
четирите истини със собствената им концепция за субс-
танция (svabhava), те биват принудени да отстъпят и да 
приемат концепцията за две истини (Akb, 33). Разбиране-
то им за двете истини обаче е съвършено различно от то-
ва на Буда и на практика изглежда противоположно на 
неговото. Тук като източник отново ще използвам Васу-
бандху.  

В качеството си на философ от Саутрàнтика, Васу-
бандху само споменава двете истини (satya) и тихомъл-
ком продължава с обсъждане на съществуващите (sat): 
samvrti-sat и paramartha-sat (Akb, 334). След това той да-
ва два примера, за да илюстрира характера на samvrti-
sat. Първият е „делва“ (ghata). Не може да има познание 
за делва, когато тя е натрошена на части. Вторият е вода 
(ambu). Водата не може да бъде позната не-зависимо от 
познанието за „форма“ (rupa). Познанието за paramart-
ha-sat контрастира с тези два примера. „Материалната 
форма“ (rupa) е пример за paramartha-sat – когато един 
обект е разбит на своите крайно неделими елементи, т. 
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е., на атоми (paramaju), има познание за „уникалната 
природа“ (svabhava = svalakñaja) на тези атоми. За ме-
тафизика тази уникална природа винаги остава еписте-
мологическа загадка, независимо дали се нарича 
svabhava или svalakñaja.  

Такава интерпретация на двете истини напълно от-
съства от ранните беседи и от каноническата Абхидхар-
ма. В така наречената Тхеравада традиция, въпросната 
интерпретация се появява за пръв път в не-канонически 
текстове (Miln 160), допринасяйки, както в случая със 
школите Сарвàстивàда и Саутрàнтика, за пораждането 
на нерешими проблеми (например дихотомията на ум и 
материя). Изказването на Васубандху за двете истини 
(samvrti и paramartha) в цитирания по-горе контекст из-
разява възгледа на Саутрàнтика и остава в остро проти-
воречие с учението на Буда за „не-субстанциализма“. 
Това противоречие несъмнено предоставя интересен фон 
за анализ върху позицията на Нàгàрджуна относно двете 
истини.  

 
9. ye ‘nayor na vijananti vibhagam satyayadvayoh | 
te tattvam na vijananti gambhiram buddha-sasane || 
 
9. Онези, които не разбират разликата 
между тези две истини, 
не разбират дълбоката истина, 
въплътена в посланието на Буда.  
 
Нàгàрджуна критикува своите опоненти за това, че 

не разбират посланието на Буда. В такъв случай обясне-
нието на Нàгàрджуна за двете истини не би следвало да 
се доближава до това на Васубандху, според който 
samvrti представлява обикновено обозначение, а не вър-
ховна реалност или paramartha. Това е онтологическа 
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спекулация, която не се подкрепя от концепцията за за-
висимия произход, формулирана от Буда.  

 
10. vyavaharam anasritya paramartho na desyate | 
paramartham anagamya nirvajam nadhigamyate || 
 
10. Без да се разчита на конвенцията, 
върховният плод не е оповестим.  
Без разбиране на върховния плод, 
свободата не е постигната.  
 
Освен ако не става дума за теория, според която вър-

ховната истина или реалност е трансцендентна, няма ос-
нование употребата на термините samvrti, vyavahara или 
prajkapti да се ограничи само до езиковата конвенция. 
Тези термини могат да означават всеки тип конвенция, 
независимо дали е езикова, обществена, политическа, 
нравствена или религиозна. Както беше споменато по-
рано (вж. коментарите към XXIV. 8), всички такива кон-
венции са прагматически и контекстуални.  

Изключително важен е фактът, че при предишните 
два случая Нàгàрджуна беше използвал термина 
vyavahara (XVII. 24; XXIV. 6) в контекста на обсъждане 
на нравствеността. Това е същият контекст, в който Буда 
използва термините vohara (D 3. 232 anariya-vohara = 
musavada и т. н. и ariya-vohara = musavada veramaji и т. 
н.), както и термина sammuti (= samvrti, Sn 897, 911). 
Следователно, тук става дума за нравствените конвенции 
на света (loka, laukika вж. XXIV. 6), които са прагмати-
чески и контекстуално валидни. Една образцова нравст-
вена истина обаче не може да бъде строго ограничена до 
специфичен контекст – тя следва да бъде по-обща, по-
универсална. Без съмнение, в това до някаква степен се е 
състоял и проблемът на Кант. Нàгàрджуна е верен на 
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решението, което Буда дава на този проблем (вж. комен-
тарите към XXIV. 7) и следователно не може да пренеб-
регне прагматисткия компонент в универсалния нравст-
вен закон, формулиран от Буда. Но нравствен закон, 
неспособен да се приспособи към изключения, може да 
бъде напълно безполезен и дори вреден. Както отбелязва 
Уилиям Джеймс, „Между идеалното и актуалното вина-
ги има срив, който може да бъде преодолян единствено 
чрез отказ от част от идеалното“ („Moral Philosophies and 
Moral Philosophers“ в Essays in Pragmatism, ed. Albury 
Castell, New York: Hafner 1948, 78). Това дължи на факта, 
че идеалното е абстракция от конкретното и следовател-
но подлежи на промяна в светлината на нови конкретни 
ситуации.  

Изказването на Нàгàрджуна: „Без да се разчита на 
конвенционалното, не може да се изрази върховния 
плод“ (vyavaharam anasritya paramartho na desyate), мар-
кира еднопосочно отношение, а не взаимовръзка между 
две неща. Нàгàрджуна не казва: „Без да се разчита на 
върховния плод, не може да се изрази конвенционално-
то“. По този начин той отрича деонтологичния нравст-
вен закон, който постановява абсолютен източник за 
всички нравствени идеи, без да прави отстъпки за инди-
видуални или конкретни ситуации.  

Вторият стих подчертава нуждата от разбиране на 
този нравствен закон преди човек да мисли за постигане 
на свобода (nirvaja). Възможно е обаче да се твърди, че 
въпросният нравствен закон е формулиран от Буда, кой-
то е постигнал нирвана и че без постигане на нирвана 
човек не би бил в позиция да разбере смисъла на този за-
кон. Нито Буда, нито Нàгàрджуна биха защитавали по-
добна позиция. Ако първо се постигне свобода и след 
това се търси нравствен закон, който да я обясни, не е 
изключено да се изпадне във фантазии и утопии. Следо-
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вателно, придобиването на познание за paramartha 
(„върховен плод“, lokottara artha) е зависимо от разбира-
нето на samvrti („светски плод“, laukika artha), което 
може да послужи като „пътеводител“ към постигането 
на свободата (nirvaja). В Therigatha се натъкваме на 
случай, при който един ученик твърди, че разбира съ-
вършената dhamma (addasam virajam dhammam) и пътя 
към свободата, макар че все още води семеен живот 
(agarasmim vasanti ‘ham). Впоследствие той напуска се-
мейния живот и постига свобода от всички осквернения 
(Thig 97 ff.). Истина е, че Буда постига просветление и 
свобода по силата на чиста случайност. Поради това той 
не е склонен да признае какъвто и да било учител (вж. M 
1. 171). Преди да проповядва пред света обаче, той пре-
карва много време в размишления, подобно на учен, 
който изпитва направеното от него откритие, преди да го 
оповести. Нàгàрджуна вероятно смята, че хората могат 
да се облагодетелстват от опита на Буда и да не пилеят 
време в експериментиране с практики, които самият Бу-
да намира за не-плодоносни (an-artha).  

 
11. vinasayati durdrñta sunyata mandamedhasam | 
sarpo yatha durgrhito vidya va duñprasadhita || 
 
11. Неправилно разбраната пустота 
разрушава личността с оскъден ум.  
Тя е като погрешно хваната змия 
или погрешно култивирано знание.  
 
След като е обяснил двете истини и е установил 

важна взаимовръзка между конвенционалното и образ-
цовото, конкретното и всеобщото, Нàгàрджуна се зав-
ръща към проблема за „пустотата“ (sunyata). Абстракт-
ната концепция за „пустота“ (sunyata като абстрактно 
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съществително), изведена от опита за „пустото“ (sunya), 
би могла да бъде също толкова пагубна, колкото и пог-
решно хванатата змия. Чрез внимателно и непредубеде-
но изследване на човешката история може да стане ясно 
как фаворизирането на образцовото и всеобщото за 
сметка на конкретното или ситуативното често е водило 
до опустошение и хаос.  

 
12. atas ca pratyudavrttam cittam desayitum muneh | 
dharmam matvasya dharmasya mandair 
duravagahatam|| 
 
12. Така, мисълта на Мъдреца се отдръпна 
от оповестяване на учението, 
след като видя трудността да се разбере то 
от хора с оскъден ум.  
 
Това е препратка към събитие, разказано в „Беседа за 

благородната мисия“ (Ariyapariyesana-sutta, M 1. 167–
168). Там Буда описва характера на своето просветление 
и събитията, настъпили непосредствено преди и след не-
го. Нàгàрджуна не може да не е бил наясно с описание-
то, дадено в тази беседа, а също и с мотивите за неохота-
та на Буда да проповядва. Изказването на Буда е следно-
то:  

„Ето какво ми се случи, монаси: „Тази dhamma, дос-
тигната от мен, е дълбока, трудна за схващане, трудна за 
разбиране, тиха, превъзходна, отвъд разсъждаване a 
priori, фина, разбираема за опитните. Но някои човешки 
същества намират удоволствие в обсесиите (alaya), те се 
наслаждават на обсесиите, те се веселят в тях. Така че за 
човешките същества, които намират удоволствие, нас-
лаждават се на обсесиите и се веселят в тях, това е нещо 
трудно за виждане, а именно – успокояването на всички 
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нагласи, отказването на всяко привързване, избледнява-
нето на желанието, отсъствието на страстта, угасването, 
свободата. И ако аз преподавах тази dhamma, а другите 
не ме разбираха, това би било изтощение за мен, това би 
било неприятност за мен“ (M 1. 167). 

Този пасаж следва да разсее всякакви съмнения по 
отношение на мотивите за неохотата на Буда да пропо-
вядва. Тя не се дължи на някакъв интелектуален дефицит 
при човешките същества, а преди всичко на емоционал-
ните трудности, които те биха изпитали при откъсването 
от приетите схващания, в които са намерили утешение и 
сигурност. Тази сигурност е вид „закотвяне“ (alaya), 
възпрепятстващо приемането на по-малко абсолютистки 
или фундаментално не-субстанциалистки (anatta) начин 
на мислене и живеене. Както беше посочено по-горе, из-
разът, използван от Буда, за да изясни манталитета на 
човешките същества, е alaya-rata („наслаждавайки се в 
alaya“, където alaya е изведено от a + ... -li, означаващо 
някакъв тип обвързване или мания). Alaya означава ма-
ния не само като сетивно удоволствие, но също така като 
идеи, догми, теории и т. н.  

 
13. sunyatayam adhilayam yam punah kurute bhavan | 
doña-prasango nasmakam sa sunye nopapadyate || 
 
13. Ако вие създадете каквато и да е зависимост 
относно пустотата, 
придружаващата я грешка не е наша.  
Такава фикс-идея не е смислена 
в контекста на пустото.  
 
Терминът adhilaya е преведен от Инада като „мно-

гократно отхвърлено“ (Inada, 147). Adhilaya обаче има 
по-тясна връзка с alaya (вж. коментара към XXIV. 12) – 
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термин, използван от Буда, за да маркира емоционалното 
привързване към възгледи. Нàгàрджуна вероятно има 
предвид, че философите обикновено са очаровани от яс-
но очертани, красиво оформени теории и абстрактни по-
нятия, които почитат като божествени, докато за конк-
ретните възприятия смятат, че принадлежат към живо-
тинското (вж. William James, Some Problems of Philo-
sophy, 34). Това отваря пътя към следващото изказване 
на Нàгàрджуна, което се отнася до sunyata и sunya и е 
изключително важно.  

 
14. sarvam ca yujyate tasya sunyata yasya yujyate | 
sarvam na yujyate tasya sunyam yasya na yujyate || 
 
14. Всичко е ясно за този, 
който възприема пустотата.  
Всичко е неясно за този, 
който не възприема пустото.  
 
Това стегнато изказване на Нàгàрджуна, представля-

ващо изключително полезна оценка на концепциите за 
„пустота“ (sunyata) и „пусто“ (sunyam), може да бъде 
разбрано само на фона на миналото му изказване (XXIV. 
13). В настоящата строфа се прави критика на абсолю-
тисткото мислене, вследствие на което абстрактни поня-
тия като „пустота“ придобиват статута на божествени и 
по този начин стават съвместими с всичко в човешкия 
опит (подобно, например, на Платоновите „идеи“). Вся-
ко изтъкване на конкретното в контекста на такова мис-
лене оставя цялата теория да виси във въздуха. Платоно-
вите „идеи“, „субстанцията“ на Спиноза, „Брахманът“ на 
Веданта и „Дао“ на Лаодзъ – всички те са пленителни 
абстрактни понятия, които прилягат на всичко. Дори без 
се стига до другата крайност, както прави Хюм с негови-
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те „впечатления“ и представителите на Саутрàнтика с 
техните „атоми“ (paramaju), всяко признание по отно-
шение на конкретното, на множествеността и на промя-
ната води до разстройване на чувството за сигурност, на 
което човек се наслаждава в един свят на абстракции. 
Сарвастивадините повдигат възражения срещу „пустото“ 
(sunya) (XXIV. 1–6) не защото има действителен конф-
ликт между понятието за „пусто“ и теорията за четирите 
истини, а защото концепцията за „пустото“ противоречи 
на тяхната теория за субстанция (svabhava), към която те 
се ентусиазирано се придържат. Грешката, както посочва 
Нàгàрджуна в следващата строфа, е изцяло тяхна.  

 
15. sa tvam doñan atmaniyan asmasu paripatayan | 
asvam evabhirudhah sann asam evasi vismrtah || 
 
15. Вие, приписващи ни собствените си грешки, 
сте като човек, яхнал коня си, но не знаещ за това.  
 
Както беше споменато преди (вж. коментарите към 

XXIV. 14), проблемът пред будистките мислители се из-
разява в съвместяването на концепцията за „пусто“ 
(sunya) с четирите благородни истини. Този проблем се 
дължи както на обяснението, което те дават на четирите 
истини по отношение на понятието за субстанция 
(svabhava), така и на явния конфликт между понятието 
за субстанция и концепцията за „пустото“. Ако 
Нàгàрджуна разчиташе само на абстрактното понятие за 
„пустота“ (sunyata), пренебрегвайки „пустото“ (sunya), 
будистките метафизици не биха се натъкнали на 
трудности, защото „пустотата“ като абстрактно понятие 
лесно може да се съгласува с понятието за субстанция. 
Както става ясно от следващата строфа на Нàгàрджуна, 
проблемът е създаден от наблягането на не-емпиричната 
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„субстанция“ и пренебрегването на емпиричните фено-
мени. Затова Нàгàрджуна напомня, че „те яздят собстве-
ния си кон без да съзнават това“.  

 
16. svabhavad yadi bhavanam sad-bhavam anupasyasi | 
ahetu-pratyayan bhavams tvam evam sati pasyasi || 
 
16. Ако схващате 
съществуването на съществуващите 
чрез себе-природа, 
тогава ще схванете тези съществуващи 
като без-условни условия.  
 
Според Нàгàрджуна всяко съществуващо е каузално 

обусловено. Такова съществуващо е несъвместимо със 
себе-природа или субстанция, защото по дефиниция суб-
станцията е перманентна и вечна. Това означава, че кон-
цепцията на Нàгàрджуна за „пустота“ (sunyata) не спо-
деля характеристиките „перманентност“ и „вечност“. 
„Пустотата“ и „себе-природата“ са абстракции от конк-
ретни преживявания и Нàгàрджуна отстоява първенство-
то на конкретните преживявания спрямо абстракциите. 
Според Нàгàрджуна конкретните преживявания са „пус-
тото“, а „пустотата“ е зависима от „пустото“. Обратно, 
метафизиците разглеждат себе-природата като независи-
ма и по този начин я откъсват от конкретното.  

 
17.karyam ca karajam caiva kartaram karajam kriyam| 
utpadam ca nirodham ca phalam ca pratibadhase || 
 
17. Вие също ще противоречите на [понятията за] 
следствие, причина, агент, действие, 
дейност, възникване, изчезване, както и плод.  
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В многобройните предшестващи глави. вече беше 
подробно обяснено по какъв начин признаването на се-
бе-природа (svabhava) противоречи на всички форми на 
емпирично познание, приети от Буда във връзка със за-
висимия произход, нравственото поведение (karma) и от-
говорността (karma-phala). Тук Нàгàрджуна просто 
обобщава всички свои изводи.  

 
18. yah pratityasamutpadah sunyatam tam pracakñmahe| 
sa prajkaptir upadaya pratipat saiva madhyama || 
 
18. Ние казваме, че каквото и да е зависим произход, 
това е пустота.  
То е зависимо от конвенция. 
Това самото е средният път.  
 
Може би в цялата Кàрикà няма по-оспорвано изказ-

ване на Нàгàрджуна от това в настоящата строфа. В ре-
зултат на интерпретацията (или неправилната интерпре-
тация) на тази строфа в китайския будизъм се появява 
цяла школа [вж. Hadjime Nakamura, „The Middle Way and 
the Emptiness View“, Journal of Buddhist Philosophy, ed. 
Richard S. Y. Chi, Indiana University, Bloomington, 
Indiana, 1 (1984):81–111].  

В първия стих Нàгàрджуна утвърждава тъждеството 
между зависимия произход (pratityasamutpada) и „пусто-
тата“ (sunyata). Тълкуването на Инада върху този стих е 
по-добро от това на Накамура, тъй като последният при-
ема, че тук става дума за събития (op. cit., 81), а не за 
принцип, чрез който събитията биват обяснявани. Както 
беше подчертано по-рано, „зависимият произход“ и 
„пустотата“ са абстрактни понятия, изведени от конк-
ретни емпирични събития, а именно, „зависимо възник-
налото“ (pratityasamutpanna) и „пустото“ (sunya). Ако 
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отношението между абстрактното и конкретното не бъде 
разгледано внимателно, интерпретацията на втория стих 
ще си остане мистерия, каквато е била откакто 
Нàгàрджуна съставя трактата си.  

Във втория стих става дума за средния път 
(madhyama pratipat). Въпросът е: по какъв начин могат 
зависимият произход и пустотата, като синоними, да 
представляват средния път? Отговорът на този въпрос е 
в израза sa prajkaptir upadaya.  

Ако този израз бъде преведен като „Това е условно 
име“ (Inada, 148) или като „Това е временно обозначе-
ние“ (Nakamura, 81) – стандартен превод, предлаган от 
повечето учени, то при обяснението на зависимия про-
изход и/или пустотата човек би се ангажирал или с 
крайна форма на номинализъм, или със също така краен 
абсолютизъм. В такъв случай, зависимият произход и 
пустотата биха били или обикновено описание без осно-
ва в познавателния опит, или опит, който не може да бъ-
де изразен/изказан. Първият вариант би противоречал на 
всичко, което Нàгàрджуна се опитва да установи, а 
именно – реалността на възникването и изчезването, на 
човешкото поведение и т. н. (XXIV. 16–17). Вторият ва-
риант би направил всяко философско начинание безс-
мислено и би подкопал твърдението на Нàгàрджуна от 
фрагмент XXIV. 10.  

С оглед на приемането на samvrti, vyavahara и 
prajkapti за синоними, предопределено от самия Буда (D 
3. 202) и осмислянето на контекстите, в които 
Нàгàрджуна използва термините samvrti и vyavahara 
(XVII. 24; XVIV. 6, 8), а именно – по отношение на дис-
кусиите за светски конвенции, като най-важните от тях 
са тези за добро и зло, dharma/adharma (тази насока е 
уловена в превода на Инада на samvrti и vyavahara, вж. 
p. 146), по-удачно би било „зависимият произход“ и 
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„пустотата“ да бъдат характеризирани като всеобщи, а не 
като абсолютни истини. Това би означавало, че и samvrti 
(и следователно vyavahara и prajkapti), и paramartha са 
„мисловни конструкции“, базирани на опита. Те не са 
абсолютно реални или абсолютно нереални. Това, следо-
вателно, е междинната позиция (madhyama pratipat), ко-
ято може да бъде използвана при разбирането на всички 
форми на опит, независимо дали те са езикови, социал-
ни, политически, нравствени или религиозни. Докато 
концепцията за зависимия произход обяснява всички 
конвенции, били те ситуативни (samvrti) или образцови 
(paramartha), концепцията за „пустото“ (sunya) премахва 
абсолютизма в рамките на ситуативното, а „пустотата“ 
прави същото на универсално ниво.  

 
19. apratiya-samutpanno dharmah kascin na vidyate | 
yasmat tasmad asunyo hi dharmah kascin na vidyate || 
 
19. Нещо, което не е зависимо възникнало, 
не е реално. 
На това основание, нещо, което е не-пусто, 
несъмнено не е реално.  
 
След като изяснява естеството на всеобщите конвен-

ции, Нàгàрджуна се завръща към ситуативното, тъй като 
именно то поражда проблеми. Субстанциалистите осъз-
нават, че ако „зависимо възникналото“ (pratitya-
samutpanna) бъде считано за „пусто“ (sunya), то би про-
тиворечало на тяхното понятие за субстанция (svabhava). 
Затова те се насочват към едно „зависимо възникнало“, 
което не е пусто от субстанция.  

За Нàгàрджуна обаче субстанцията (svabhava) не е 
зависимо възникнала (XV. 2). Нещо, което не е зависимо 
възникнало, не е налично. Следователно, субстанцията 
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също не е налична. Тъй като субстанцията е не-пуста, 
отсъствието на субстанция би означавало отсъствието на 
не-пустото (a-sunya).  

Това е открито и недвусмислено отрицание на субс-
танцията (svabhava), на не-пустото (a-sunya) и на не-
зависимото (a-pratityasamutpanna) и утвърждаване на не-
субстанциалното (nih-svabhava), пустото (sunya) и зави-
симо възникналото (pratitya-samutpanna). Ако някой, в 
желанието да бъде абсолютен не-абсолютист, предпо-
ложи, че и трите двойки взаимноизключващи се въз-
можности – svabhava и nihsvabhava, asunya и sunya, 
apratitya-samutpanna и pratityasamutpanna – са верни 
(или неверни), емпирикът Нàгàрджуна, следвайки Буда 
(Sn 884), би настоявал, че само едната от възможностите 
е вярна (ekam hi saccam), а другата не е (na dutiyam). От 
това следва, че нито Буда, нито Нàгàрджуна могат да бъ-
дат окачествени като абсолютисти в какъвто и да било 
смисъл.  

Ако обаче и двете възможности бяха метафизични, 
тогава и Буда, и Нàгàрджуна биха били принудени да ги 
отхвърлят. Извадени от контекст, svabhava и nihsvabhava 
могат да изглеждат като абсолютни противоположности. 
Същото важи за asunya и sunya, но apratitya-samutpanna 
и pratityasamutpanna, както ги разбират Буда и 
Нàгàрджуна, не могат да бъдат лесно конвертирани в та-
кива крайности. Основанието за това е, че терминът 
pratityasamutpanna в качеството му на минало причастие 
нито реферира строго което и да било единствено пре-
живяване във времето, независимо дали то принадлежи 
към миналото, настоящето или бъдещето, нито пък тран-
сцендира изцяло темпоралността. Макар да притежава 
сегашна конотация, pratityasamutpanna не означава от-
къснатост от миналото. Следователно, това е термин, 
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който се използва най-удачно при описание на събития, 
схванати от Буда чрез неговото „познание за нещата, 
както те се случват“ (yathabhuta-kaja). Става дума за съ-
битията, преживени в така нареченото „измамливо нас-
тояще“ (вж. коментарите към XIX. 4).  

Именно това емпирично prajkapti служи като корек-
тив на всяко предложение, което би превърнало 
pratityasamutpada или sunyata в абсолютна, неизразима и 
атемпорална истина. Без съмнение, това е философският 
среден път, за който става дума във фрагмент XXIV. 18 и 
в беседата на Буда с Кàтÿяна.  

 
20. yady asunyam idam sarvam udayo nasti na vyayah | 
caturjam aryasatyanam abhavas te prasajyate || 
 
20. Ако всичко е не-пусто, 
не съществува възникване и изчезване.  
Това имплицира не-съществуването 
на четирите благородни истини.  
 
Като освобождава философския среден път от всяка 

абсолютистка или субстанциалистка интерпретация, 
Нàгàрджуна полага основата за обяснението на учението 
на Буда за четирите благородни истини. Фактите на въз-
никване и изчезване са от изключително значение за че-
тирите благородни истини. Ако имаше перманентна 
същност, която е не-пуста от субстанция, то зависимост-
та и четирите благородни истини биха били опроверга-
ни. До момента не е открита такава същност. Затова че-
тирите истини остават валидни.  

 
21. apratitya-samutpannam kuto duhkham bhaviñyati | 
anityam uktam duhkham hi tat svabhavye na vidyate || 
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21. Как може да има страдание, 
което не е зависимо възникнало? 
Страданието е описано като не-перманентно.  
Като такова, то не е реално чрез себе-природа.  
 
Тук Нàгàрджуна се завръща към интерпретацията на 

страданието на субстанциалистите (вж. коментарите към 
XXIV. 1), според които страданието съществува като се-
бе-природа. Нàгàрджуна напомня, че концепцията на 
Буда за страдание се основава не само на идеята за зави-
симия произход, но и на понятието за не-перманентност. 
Объркването относно понятието за не-перманентност е 
причина за объркване относно концепцията за страдание 
(вж. коментарите към XXIII. 1).  

 
22. svabhavato vidyamanam kim punah samudeñyate | 
tasmat samudayo nasti sunyatam pratibadhatah || 
 
22. Как е възможно това, 
което е реално чрез себе-природа, 
да възникне отново? 
Затова, онзи, който противоречи на пустотата, 
няма понятие за възникване.  
 
Никъде в трактата си Нàгàрджуна не приема, че кон-

цепцията за себе-природа или субстанция оставя въз-
можност за признаване на възникването и изчезването. 
Това е мярка срещу спекулациите. Тук Нàгàрджуна 
твърди, че концепцията за възникване (samudaya) губи 
всякакъв смисъл, когато се приложи към себе-природа.  

Себе-природата не е нещо, което идва и си отива. Тя 
не е ставане. Тя е там завинаги. Така тя противоречи на 
теорията за пустотата, предвидена като обяснение за 
случването на събитията. Пустотата, както беше споме-
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нато по-рано (XXIV. 18), е синонимна на „зависимия 
произход“.  

 
23. na nirodhah svabhavena sato duhkhasya vidyate | 
svabhavaparyavasthanan nirodham pratibadhase || 
 
23. Няма изчезване на страдание, 
което съществува чрез себе природа.  
Вие противоречите на изчезването, 
придържайки се към понятие за себе-природа.  
 
Понятието за себе-природа не само противоречи на 

идеята за възникване, но и обезсмисля концепцията за 
изчезване. Трябва да се отбележи значението на сегаш-
ното причастие santa (което остава непреведено от Inada, 
149), използвано за duhkha и имплициращо „страдание, 
което съществува“ чрез себе природа. Съществуване, 
дефинирано по този начин, вече е разкритикувано от 
Нàгàрджуна (I. 6). В действителност Нàгàрджуна твърди, 
че понятието за съществуване (sat) може да е съвмести-
мо с концепцията за себе-природа, но не се вписва в кон-
текста на „онова, което се е случило“ (bhuta).  

 
24. svabhavye sati margasya bhavana nopapadyate | 
athasau bhavyate margah svabhavyam te na vidyate || 
 
24. Ако себе-природа съществува, 
култивирането на пътя е невъзможно.  
А ако пътят беше култивиран, 
то никаква себе-природа на пътя не би била налице.  
 
Принципът на себе-природата (добре е да се отбеле-

жи употребата на абстрактното съществително svabha-
vya вместо svabhava) обяснява начина, по който себе-
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природата функционира. Така, ако за някои неща се при-
ема, че притежават себе-природа, допускането е, че не-
щата настъпват от само себе си (svo bhavo) без подкрепа-
та на нещо друго. В този смисъл те са независими. Ако 
пътят (marga), водещ до изчезване на страданието 
(duhkha), бъде обяснен чрез себе-природа, то той би ра-
ботил от само себе си, без никакво усилие от страна на 
човека, от който се очаква да го практикува или култи-
вира. За да култивира пътя, човек трябва да положи уси-
лия. Култивирането не настъпва автоматично.  

 
25. yada duhkam samudayo nirodhas ca na vidyate | 
margo duhkha-nirodhatvat katamah prapayiñyati || 
 
25. Ако страданието, възникването и изчезването 
му не са реални, 
в резултат на изчезването на страданието 
накъде ще води пътят? 
 
Настоявайки за признаване на себе-природа, метафи-

зиците са принудени да отрекат факта на страдание, не-
говото възникване и изчезване. Следователно, би било 
безсмислено да се говори за път, водещ до изчезване на 
страданието. Субстанциалистката спекулация оставя са-
мо два варианта: или има изчезване на страданието, или 
няма изчезване на страданието. Ако има изчезване на 
страданието (duhkha-nirodhatva), не би имало смисъл от 
пътя – това изчезване би се случило при всяко положе-
ние. Ако няма изчезване на страданието, би било безс-
мислено да се говори за път. Тъй като следствието и от 
двете гледища е фатализъм, понятието за път, водещ към 
каквато и да било цел, се оказва напълно безсмислено. 

 
26. svabhavenaparijkanam yadi tasya punah katham | 
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parijkanam nanu kila svabhavah samavasthitah || 
 
26. Ако не-разбирането се дължи на себе-природа,  
как е възможно 
човек да придобие разбиране впоследствие? 
Не е ли себе-природата е неизменна? 
 
Преводът на Инада на nanu kila svabhavah samava-

sthitah като „себе-природата никога не остава неизмен-
на“ вероятно се основава на неразбиране на важността 
на частица nanu, която означава „не е ли вярно, че“ и не 
е просто отрицание. Ако себе-природата е нещо, което 
„никога не остава неизменно“, това, което ни се предста-
вя тук е така нареченото :спинозистко“ решение на 
проблема за субстанцията. Нàгàрджуна не е склонен да 
приеме такава интерпретация на себе-природа, защото 
ако себе-природата се мисли като променяща се, наме-
рението, с което субстанциалистите са формулирали по-
нятието за себе-природа, би било подменено. Затова той 
просто задава въпроса: „Не е ли вярно, че себе-
природата е неизменна?“. На практика, Нàгàрджуна 
твърди, че ако себе-природата не е неизменна, тя не е се-
бе-природа. В неговите очи схващането за промяна на 
субстанцията е вътрешно противоречиво.  

Ето защо той твърди: Ако има каквато и да е неспо-
собност за разбиране на страданието, поради това, че та-
кава неспособност е вродена чрез себе-природа, тогава 
никога не може да има разбиране на страданието. Нещо, 
което е непознаваемо по природа, никога не може да бъ-
де познато впоследствие. Това е най-убедителната кри-
тика срещу използването на себе-природа (svabhava) в 
обяснението на пътя към свободата (nirvaja).  

 
27. prahaja-sakñatkaraje bhavana caivam eva te | 
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parijkavan na yujyante catvary api phalani ca || 
 
27. Както в случая с разбирането, 
обяснението чрез себе-природа 
не е удачно за дейностите 
на изоставянето, осъществяването и развитието.  
И така четирите плода биха били безсмислени.  
 
Разбирането (parijka) на природата на страданието 

(duhkha) е необходимо условие за неговото изоставяне, 
за осъществяването на свободата и за култивирането на 
пътя, водещ към нея. В миналата строфа Нàгàрджуна 
обясни как вярата в себе-природа би създала трудности 
при обяснението на разбирането (parijka) или на негово-
то отсъствие (aparijka).  

Обясненията за изоставянето (prahaja) на страдани-
ето, осъществяването (sakñatkaraja) на свободата и кул-
тивирането (bhavana) на пътя са свързани със същите 
трудности. За да подчертае тези трудности, Нàгàрджуна 
се съсредоточава върху плодовете или последствията 
(phala).  

 
28. svabhavenadhigatam yat phalam tat punah katham | 
sakyam samadhigantum syat svabhavam parigrhjatah || 
 
28. Как би било възможно за онзи,  
който поддържа понятие за себе-природа, 
да осъществи плод, който вече е бил осъществен 
чрез себе-природа? 
 
Вярващият в себе-природа смята, че плодът се доби-

ва чрез себе-природа. Ако един плод не е постигнат чрез 
себе-природа, той никога не ще бъде постигнат по друг 
начин. Става дума за ситуация от типа „или/или“. Ако не 
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се приеме, че плодът идва от самосебе си, той никога 
няма да се случи. Това е субстанциалистки възглед за 
свободата (nirvaja, която по-късно ще бъде подробно 
изследвана от Нàгàрджуна). Става дума за фаталистично 
или детерминистично тълкуване на причинността. Или 
следствието съществува в причината, или не съществува 
изобщо (вж. обсъждането на artha [= phala] във фраг-
мент I. 6).  

 
29. phalabhave phalastha no na santi pratipannakah | 
samgho nasti na cet santi te ‘ñtau puruña-pudgalah || 
 
29. В отсъствието на плодове няма нито хора, 
постигнали плодовете, нито хора, достигнали пътя.  
Ако осемте типа индивиди не съществуватха, 
то не би имало общност.  
 
30. abhavac carya-satyanam saddharmo ‘pi na vidyate | 
dharme casati samghe ca katham buddho bhaviñyati || 
 
30. От не-съществуването на благородните истини 
би следвало не-съществуване на истинското учение.  
В отсъствието на учение и общност, 
как може да има просветлен? 
 
След като показва, че обяснението за постигането на 

плодовете (phala) на живота става невъзможно или безс-
мислено поради придържането към понятието за себе-
природа, Нàгàрджуна показва как отхвърлянето на пус-
тотата (sunyata), а не нейното утвърждаване, би довело 
до опровергаване на всичко, което субстанциалистите се 
опитват да обяснят.  

 
31. apratityapi buddham ca tava bodhih prasajyate.  
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31. Вашата [концепция за] просветления 
имплицира независимо просветление.  
Вашата [концепция за] за просветление 
имплицира независим просветлен.  
 
Ако бъде обяснен чрез себе-природа, просветленият 

би бил безотносителен спрямо условията (apratyaya). По 
същия начин, просветлението би могло да се постигне 
без значение дали става дума за личност, която полага 
усилия или за такава, която не го прави. Такова субстан-
циалистко обяснение на просветлението и просветления, 
проведено чрез строго натуралистки или детерминис-
тични похвати, би обезсмислило практиката на търсещия 
просветление и свобода човек.  

 
32. yas cabuddah svabhavena sa bodhaya ghatann api | 
na bodhisattva-caryayam bodhim te ‘dhigamiñyati || 
 
32. Който и да е по себе-природа непросветлен, 
макар да се бори за просветление, 
не ще постигне просветление 
в попрището на бодхисаттва174.  
 
Това първият и последен път, в който Нàгàрджуна, 

така наречения защитник на Махàÿна, говори за пътя 
(carya) на bodhisattva. Критиката, направена на това мяс-
то обаче, не дава защита на онези, които приемат опре-
делени доктрини в рамките на популярната Махàÿна. 
Според възгледа на Нàгàрджуна, всяка субстанциалистка 
теория възпрепятства дейността на бодхисаттва.  

                                                   
174 Бодхисаттва– санскр. просветлено същество (бел. ред.) 
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Да се поддържа възгледа, че човек е непросветлен по 
природа, е все едно да се каже, че той никога не ще ус-
пее да постигне плодовете на просветлението и свобода-
та чрез полагане на усилия. По подобен начин, отстоява-
нето възгледите, че човек е просветлен по природа, че е 
потенциален буда или че притежава bodhi-citta, прави 
постигането на просветление безсмислено (XXIV. 28) 
или невъзможно.  

Така на дневен ред идва въпросът за спекулациите на 
Сарвàстивàда и Саутрàнтика по отношение на харак-
тера и функцията на добрите (kusala = dharma) или ло-
шите (akusala = adharma) мисли (citta). Проблемите, по-
родени от анализа на феномените като цяло, бяха обяс-
нени в глави I и II. Същите проблеми се появяват при 
обяснението на нравствените феномени. Спорът между 
Сарвàстивàда и Саутрàнтика по отношение на кон-
цепцията за „семена, които са с добра природа“ (kusala-
dharma-bija), свидетелства за факта, че и двете школи са 
замесени в метафизична проблематика.  

Атомистичният (и следователно – не-емпиричен) 
анализ на мисълта (citta) кара философите да допуснат 
остро разграничение не само между добри мисли 
(kusala-citta) и лоши мисли (akusala-citta), но също и 
между отделни мисловни мигове във всяка редица, неза-
висимо дали тя се състои от добри или лоши мисли. Така 
се появяват няколко проблема: как един миг на добра 
мисъл дава начало на друг подобен мисловен миг? Как е 
възможно два различни мисловни мига, единият от кои-
то е добър, а другият – лош, да съществуват в един и съ-
щи момент, особено когато са различни като светлината 
и мрака (aloka-tamas, вж. Adv, 170)? Ако те не могат да 
съществуват съвместно, как е възможно лош мисловен 
миг да даде начало на или да бъде последван от добра 
мисъл? Докато сарвастивадините използват концепциите 
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за prapti и aprapti, за да обяснят начина, по който това 
става, представителите на Саутрàнтика въвеждат поня-
тието за семе (bija) със същата цел.  

Сарвастивадините, в качеството им на субстанциа-
листи, придържащи се към понятието за себе-природа 
(svabhava), са принудени да твърдят, че всяко мисловно 
разнообразие има своя себе-природа. Когато обаче от тях 
бива изискано да обяснят ставането или не-ставането на 
добри или лоши мисли в потока на мисълта (samtana) 
при отделната личност, те приемат, че не-постигането 
(aprapti) на един тип мисъл може да освободи място за 
постигането (prapti) на друг тип. Представителите на 
Саутрàнтика, отхвърлящи понятието за себе-природа, 
наблягат на идеята за потенциал/възможност (sakti), съ-
ществуващ под формата на семе (bija). Така, когато нас-
тъпва добър мисловен миг, лошият мисловен миг може 
да остане латентен без да се проявява. По този начин 
имаме два потенциала – едният проявяващ себе си, а 
другият – не. И трите термина – sakti, bija и vasana – би-
ват употребявани, за да реферират втория потенциал.  

Разграничение се прави не само между добрите 
(kusala) и лошите (akusala) семена, но и в рамките на са-
мите добри семена. По такъв начин съществуват осквер-
нени добри семена (sasrava-kusala-bija) и не-осквернени 
добри семена (anasrave-kusala-bija), като първите отго-
варят за светската доброта, а последните водят до свобо-
да (nirvaja). За тези семена се смята, че са необикновено 
фини (susukñma) и че остават непокварени или не-
унищожени (na samudghata). Биват сравнявани със злато 
(kakcana). Едно популярно изказване звучи така: 

„Виждам неговото необикновено фино семе на осво-
бождение като златен пласт, скрит в пукнатина на древ-
ни скали“ (Mokña-bijam aham hy asya susukñmam 
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upalakñaye, dhatu-pañaja-vivare nilim iva kakcanam, Sakv., 
644, вж. също Jaini, Adv Introduction, 116).  

Въпреки, че този субстанциалистки възглед се при-
писва на самия Буда (вж. Jaini, loc cit.) по повод на из-
казването му за „светлата мисъл“ (pabhassaram cittam), 
ние вече предоставихме свидетелства за обратното (вж. 
Увода), т. е., че мисълта бива сравнена със „златна руда“ 
(jata-rupa), а не със „злато“ (suvakka). Така нито теория-
та за „семената на освобождение“ (mokca-bija), нито тази 
за „изначално чистия ум“ (prakrti-prabhasvara-citta), 
предшестваща махаянското понятие за bodhi-citta, могат 
да бъдат съвместени с концепцията на Буда за не-
субстанциалност (anatta) или възгледа на Нàгàрджуна за 
„пустота“ (sunyata). Настоящото изказване на 
Нàгàрджуна очевидно е насочено срещу субстанциалис-
тката позиция на късните тълкуватели, характерни с пе-
риодичното си желание за завръщане към първичен из-
точник.  

 
33. na ca dharmam adharmam va kascij jatu kariñyati | 
kim asunyasya kartavyam svabhavah kriyate na hi || 
 
33. Никой, несъмнено, не ще прави добро или зло.  
Какво би могло да прави не-пустото? 
Защото себе-природата не действа.  
 
Инада за пореден път превежда термините dharma и 

adharma като „фактори“ и „не-фактори“ на опита, като 
по този начин припознава повече онтология, отколкото 
аксиология в изказването на Нàгàрджуна. Субстанциа-
листката интерпретация на добро и зло не оставя място 
за тяхното култивиране или извършване. Ако някой е 
добър по силата на себе-природа, не е нужно той да 
върши добро – доброто просто е налично. По същия на-
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чин стоят нещата със злото. Себе-природата (svabhava) 
имплицира абсолютно съществуване (sad-bhava), а не 
ставане (sambhava, XXIV. 22).  

 
34. vina dharmam adharmam ca phalam hi tava vidyate | 
dharmadharma-nimittam ca phalam tava na vidyate || 
 
34. Колкото до вас, 
плодът би бил налице дори без добро и зло.  
Това значи, че за вас няма плод, 
причинен от добро и зло.  
 
Тук се обясняват последствията от поддържането на 

идея за себе-природа в нравствената философия. Ако 
доброто и злото бъдат обяснени чрез себе-природа или 
субстанция, тогава би имало доброта и злост „в самите 
тях“. Те винаги биха били съществуващи. Един плод на 
добро действие, ако въобще възникне, винаги би бил до-
бър и по този начин би имало идентичност на причина и 
следствие (вж. първа глава). Ако добро действие доведе 
до лошо последствие, действието не би имало никакъв 
смисъл, какъвто например е случаят с „добрата воля“. 
Представата за вътрешно-заложени добро или зло би 
направила концепцията за причина (nimita) почти безс-
мислена.  

 
35. dharmadharma-nimittam va yadi te vidyate phalam | 
dharmadharma-samutpannam asunyam te katham 
phalam || 
 
35. Ако, обратно, един плод, 
причинен от добро или зло, 
е наличен за вас, 
как е възможно плодът, възникнал от добро или зло, 
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да е не-пуст? 
 
Нàгàрджуна твърди, че нравствения дискурс и субс-

танциалисткия светоглед са несъвместими. Ако нещо е 
добро по природа, добро чрез себе-пририда, добро в са-
мото себе си, то следва винаги да бъде добро. Нещата не 
могат да стоят по друг начин. Такава абсолютистка тео-
рия не би успяла да се съвмести с някои индивидуални 
или специфични ситуации, които са в конфликт с нея и 
които със сигурност биха били валидни в определен 
контекст. Както посочва Нàгàрджуна в следващата 
строфа, това е сериозен недостатък на абсолютистката 
теория.  

 
36. sarva-samvyavaharams ca laukikan pratibadhase | 
yat pratityasamutpada-sunyatam pratibadhase || 
 
36. Вие ще противоречите 
на всички светски конвенции, 
ако противоречите на пустотата, 
свързана със зависимия произход.  
 
Тук още веднъж е подчертана силната взаимовръзка 

между светските конвенции, които са ситуативни или 
контекстуални, и принципа на зависимия произход, кой-
то, както беше обяснено по-рано, е общовалиден. Единс-
твеният начин, по който общовалидното може да се съг-
ласува със ситуативното, е на първото да не се гледа ка-
то на „върховна реалност“. Ето защо субстанциалистите, 
допуснали, че има върховна реалност, се сблъскват с 
безизходица. В този смисъл истинската функция на пус-
тотата е премахването на субстанциалистките схващания 
(вж. коментарите към XXIV. 18).  
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37. na kartavyam bhavet kimcit anarabdha bhavet kriya | 
karakah syad akurvajah sunyatam pratibadhatah || 
 
37. За човек, койтоне отрича пустотата, 
не би имало нищо, което трябва да се направи; 
дейността би била не-започната, 
а деятелят би бил не-действащ.  
 
Тук се изброяват злополучните последствия от под-

държането на субстанциалистки теории и от отричането 
на пустотата. Всички тези последствия се отнасят до чо-
вешкото поведение и нравствената отговорност. Това до 
голяма степен изяснява проблемното поле на Нàгàрджу-
на, който, според популярното мнение, е по-скоро логик, 
занимаващ се с езика, истината и върховната реалност, 
отколкото морален философ, заинтересован от аксиоло-
гията и поддържащ концепцията за „върховен плод“. В 
този смисъл, за Нàгàрджуна се смята, че е презрял всяка 
една спекулация относно човешкото поведение (karma), 
относно какво трябва да бъде човешко поведение 
(kartavya) и относно човека-деятел (kurvaja), носещ от-
говорност.  

Накратко, субстанциалисткият възглед води до отх-
върлянето на човешкия елемент, функциониращ в света 
– елемент, който обикновено се описва като „нагласа“ 
(samskara). Този възглед не само отрича обусловения от 
човешки нагласи (т. е. samskrta) свят, но и отхвърля вся-
ка дейност и творческа способност в рамките на при-
родния свят (вж. следващия фрагмент XXIV. 38).  

 
38. ajatam aniruddham ca kutastham ca bhaviñyati | 
vicitrabhir avasthabhih svabhave rahitam jagat || 
 
38. В един субстанциалистки възглед 
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вселената ще бъде неродена, не-изчезнала, 
неизменна и лишена от състояния.  
 
Допускането за субстанция (svabhava) би лишило 

природния свят – светът на зависимия произход – от ця-
лото му многообразие (vicitra) и свежест и би го остави-
ло стерилен и неплодотворен. Това наподобява критика-
та, която Буда отправя срещу етернализма (sassata-
ditthi), когато твърди, че според този възглед Азът и све-
тът са безплодни, неподвижни и оставащи неизменни, 
подобно на стълб“ (D 1. 14; S 3. 202, 211 и т. н., yatha 
sassato atta ca loko ca vakjho kutattho esikatthayitthito).  

 
39.asampraptasya ca praptir duhkha-paryanta- 
karma ca | 
sarva-klesa-prahajam ca yady asunyam na vidyate || 
 
39. Ако не-пустото е реално, 
то достигането до не-достигнатото, 
прекратяването на страданието 
и премахването на петната 
не биха били реални.  
 
Субстанциалисткият възглед би анулирал не само 

света, определен от човешките нагласи (samskrta) и при-
родния свят на зависимия произход (pratityasamutpanna), 
но и образцовия свят – светът на свободата. Нирвана би 
останала неизразима в контекста на един субстанциалис-
тки светоглед. Това е и темата на следващата глава. Пре-
ди да пристъпи към обясняване на свободата, Нàгàрджу-
на цитира Буда (XXIV. 40).  

 
40. yah pratityasamutpadam pasyatidam sa pasyati | 
duhkham samudayam caiva nirodham margam eva ca || 
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40. Който разбира зависимия произход, 
разбира също страданието, неговото възникване,  
неговото изчезване и пътя 
[водещ към неговото изчезване].  
 
Буда твърди, че онзи, който разбира зависимия про-

изход, разбира dhamma (M 1. 190–191; Chung 7. 2 [Taisho 
1. 467a]). Разбирането на зависимия произход не е прос-
то схващане на „нещата, както те настъпват“ 
(yathabhuta), но и разбиране на начина, по който човек, 
поставен в контекста на зависимия произход, изпитва 
страдание (duhkha); проумянване на причината за това 
страдание; разбиране на характера на свободата, която 
може да бъде постигната и разбиране на пътя, водещ до 
постигането на тази свобода. Така зависимият произход 
и четирите благородни истини са основите, на които е 
изградено цялото здание на будизма. Всяка будистка 
школа, която отказва да признае централното положение 
на тези учения, би изгубила правото да претендира за 
принадлежност към традицията. Тези учения съставля-
ват истините, които Нàгàрджуна се опитваше да разясни 
в настоящата глава.  
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Глава Двадесет и пета 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА СВОБОДАТА 

(nirvaja-parikña) 
 
1. yadi sunyam idam sarvam udayo nasti na vyayah | 
prahajad va nirodhad va kasya nirvajam iñyate || 
 
1. Ако всичко в света е пусто, 
не съществува нито възникване, нито изчезване.  
Така, чрез напускане и премахване на какво 
човек очаква свобода? 
 
Въпреки че някои от проблемите, свързани със сво-

бодата (nirvaja), вече бяха обсъдени в контекста на 
tathagata (глава XXII) и четирите благородни истини 
(глава XXIV), Нàгàрджуна подлага темата на допълни-
телно изследване с оглед на няколко сериозни недоразу-
мения. Без да се опитват по какъвто и да е начин да оп-
ределят какви са въпросните възгледи, много учени се 
впускат в твърдения относно концепцията за свобода 
при Нàгàрджуна и стигат до схващания, не по-малко ме-
тафизични от онези, които Нàгàрджуна отхвърля.  

Настоящата строфа посочва трудностите, с които се 
сблъскват разбиранията за субстанциални феномени. Те-
зи трудности възникват при опита за изясняване на сво-
бодата. Докато предишната глава се занимаваше с проб-
лемите на субстанциалистите, приели концепция за „се-
бе-природа“ и опитали се да обяснят чрез нея четирите 
благородни истини и емпиричния факт на страдание 
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(duhkha), в настоящия контекст Нàгàрджуна е ангажиран 
преди всичко с въпроса за свободата от страдание. Субс-
танциалистката дилема тук е: как е възможно свободата 
(nirvaja) да бъде обяснена, ако концепцията за пустота 
се използва не само за тълкуване на емпиричния факт на 
страдание, но също така и за разясняване на nirvaja, ко-
ято, макар да е описвана като изчезването на страдание-
то (duhkha-nirodha), е също така върховна или абсолют-
на реалност.  

Ако, след като отрича каквато и да е субстанция 
(svabhava) в конвенционалното или контекстуалното 
(vyavahara), Нàгàрджуна не беше продължил да разши-
рява това отрицание до образцовото или идеалното 
(paramartha), субстанциалистите може би щяха да оста-
нат безмълвни. Когато обаче Нàгàрджуна универсализи-
ра „пустото“ (sunya), казвайки „всичко това е пусто“ 
(sarvam idam sunyam) – а това включва субстанциалист-
ката концепция за „върховна реалност“ (paramartha) във 
всичките � модалности: „атомна реалност“ (paramaju), 
„семе на освобождение“ (mokña-bija) или „изначално 
чиста мисъл“ (prakrti-prabhasvara-citta) (вж. фрагмент 
XXIV. 32) – той застрашава самата основа на субстанци-
алистката философия. В следващите двадесет и три 
строфи, Нàгàрджуна пристъпва към унищожението на 
тази основа.  

 
2. yady asunyam idam sarvam udayo nasti na vyayah | 
prahajad va nirodhad va kasya nirvajam iñyate || 
 
2. Ако всичко в света е не-пусто, 
не съществува нито възникване, нито изчезване, 
[и така,] чрез напускане и премахване на какво 
човек очаква свобода? 
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Както и в предишната глава, Нàгàрджуна не е скло-

нен да приеме субстанция, защото предпочита емпирич-
ното обяснение на нещатачрез възникване и изчезване 
(udaya-vyaya). Оттук следва и аргументът му, че изоста-
вянето (prahaja) и изчезването (nirodha) губят смисъла 
си в контекста на „не-пустото“ (asunya). Така, според 
Нàгàрджуна, не-емпиричният възглед е възглед, изразен 
като: „Всичко това е не-пусто“ (sarvam idam asunyam), а 
не като „Всичко това е пусто“ (sarvam idam sunyam). Ако 
субстанциалистите приемат, че емпиричните феномени 
са пусти, но продължават да схващат nirvaja като не-
пуста, Нàгàрджуна би задал следния въпрос: ако nirvaja 
е перманентна и вечна субстанция, какъв е смисълът да 
се говори за възникване и изчезване, изоставяне и отказ-
ване, когато страданието (duhkha) или оскверненията 
(klesa), които трябва да бъдат изоставени, на практика 
нямат влияние върху изначално чистото съществуване? 

Според Нàгàрджуна и според Буда нито емпирични-
те събития, нито върховният плод са субстанциални. Ни-
то samsara, нито nirvaja са абсолютни в какъвто и да 
било смисъл. Така това, което Нàгàрджуна предлага, не е 
по-различно от емпиричния възглед за окови и свобода, 
обяснен в беседата на Буда с Кàтÿяна.  

 
3. aprahijam asampraptam anucchinnam asasvatam | 
aniruddham anutpannam etan nirvajam ucyate || 
 
3. Не-напусната, не-достигната, 
не-унищожена, не-вечна, 
не-изчезнала и не-възникнала – 
това се нарича свобода.  
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Ако, след като е отрекъл перманентна и вечна субс-
танция, която, както беше обяснено по-рано (XXIV. 38), 
„е неродена, не-изчезнала, оставаща неизменна и лишена 
от разностранни състояния“, Нàгàрджуна беше обяснил 
свободата чрез почти идентични термини, философията 
му не би била по-различна от тази на неговите опоненти 
– субстанциалистите. Освен това, самите субстанциалис-
ти схващат свободата (nirvaja) както и не-осквернените 
добри семена (anasrava-kusala-bija) или семената на ос-
вобождението (mokña-bija) като фини (susukñma) и не-
покварени или не-унищожени (na samudghata) (вж. 
XXIV. 32). Това оставя само една възможност пред ин-
терпретатора на настоящата строфа, а именно – шестте 
отрицания, представени в нея, да бъдат изтълкувани като 
прости отрицания на абсолютното съществуване (sat) 
или неговото съответствие – не-съществуването (asat).  

В XXIV. 27 вече беше обяснено как изоставянето 
(prahaja) става проблематично в случай, че човек прие-
ме себе-природа (svabhava). Както беше споменато в ко-
ментара към фрагмент XXIV. 32, субстанциалистите са 
поставени пред проблема с двете различни себе-
природи: доброто (kusala) и злото (akusala). Проблемът е 
следния: как е възможно едната от тях да бъде изоставе-
на, след като и двете са перманентни и вечни? 

Отрицанието на Нàгàрджуна срещу допускането, че 
„семето на освобождението“ (mokña-bija) е фино и не-
покваримо и че то създава свободата (nirvaja) като 
„върховен плод“ (parama artha или phala), е отбелязано 
ясно във фрагмент XXIV. 28. Там Нàгàрджуна обясни 
как достигането (samprapti = samadhigamana) на плода 
става невъзможно поради приемането на перманентна и 
не-покварима себе-природа. Следователно, ако свобода-
та (nirvaja) е обяснена като изоставяне (prahaja) и дос-
тигане (samprapti), тези не следва да бъдат разбирани в 
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субстанциалистки план. Ако те бъдат разбрани в такъв 
план, единственият начин да се обясни емпиричната 
концепция за свобода е тези две понятия (напускането и 
достигането) да бъдат анулирани. По такъв начин, в сво-
бодата има „не-нещо“175 (na kascit) (XXV. 24) – защото, 
нещо, което е схванато като субстанциално или прите-
жаващо себе-природа, е или изоставено (prahija), или 
достигнато (samprapta).  

Останалите четири отрицания бяха обсъдени в ко-
ментарите към Посвещението (като част от осемте отри-
цания). Там беше посочено, че осемте отрицания трябва 
да премахнат абсолютните понятия за съществуване 
(astitva) и не-съществуване (nastitva). Същото може да 
бъде казано за двустишието на настоящата строфа: 
anucchinnam/ asasvatam и aniruddham/ anutpan-nam.  

Така, шесткратната дейност – изоставяне, достигане, 
прекъсване, устояване, изчезване и възникване – по на-
чина, по който е обяснена от метафизиците, следва да 
бъде неутрализирана, за да може на повърхността да из-
плува една емпирична теория. Такива обяснения могат 
лесно да бъдат елиминирани, ако основите им, т. е. кон-
цепциите за субстанциално съществуване (sat или 
astitva, bhava или svabhava) и тези за нихилистично не-
съществуване (asat или nastitva, abhava или parabhava) 
бъдат отхвърлени. Именно това е задачата, която Нàгàр-
джуна си поставя в следващите строфи.  

 
4. bhavas tavan na nirvajam jara-maraja-lakñajam | 
prasajetasti bhavo hi na jara-marajam vina || 
 
4. Свободата, фактически, не е съществуващо, 

                                                   
175 Игра на думи на английски – „no thing“, букв. „не-нещо“ 

(бел. прев.) 
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защото ако беше, би следвало, 
че тя носи тлеене и смърт.  
Без съмнение, 
няма съществуване без тлеене и смърт.  
 
Инада схваща bhava в настоящия контекст като при-

родата на обикновеното съществуване. Вместо това е по-
удачно терминът да бъде разтълкуван като референция 
към съществуване (astitva). Това тълкуване съвпада с 
употребите на термина на други места в Кàрикàта (вж. 
особено XXI. 15–16; също XXV. 10). Онези, които приз-
нават bhava или svabhava като вечни и перманентни 
същности, никога не са се опитвали да ги обосноват ем-
пирично. Изглежда, те смятат, че тези същности са поз-
нати чрез „всеведение“ (sarva-jkatva). Нàгàрджуна е на-
ясно с отношението на Буда към подобни познавателни 
претенции (вж. обсъждането на Sabba-sutta в IX. 3) и по-
ради това въобще не споменава такъв тип познание в 
настоящия текст, а просто отбелязва импликациите на 
тази спекулация и настоява, че такова съществуване 
(bhava, svabhava) е неизменно свързано с характеристи-
ки (lakñaja) като загниване и смърт (jara-maraja). Ако 
свободата се изразяваше в такова съществуване,тя не би 
била свобода от загниване и смърт. Това би опровергало 
твърдението на Буда, че той се е освободил от периодич-
ния цикъл на раждане и смърт. От друга страна, ако ме-
тафизиците твърдяха, че няма неизменна връзка между 
съществуване (bhava) и характеристики (lakñaja), тогава 
те биха могли да претендират, че след parinirvaja осво-
боденият може да запази вечно съществуване и да загуби 
характеристиките. Нàгàрджуна е сигурен, че това е раз-
ширение на позицията, влизащо в конфликт с не-
субстанциалистките учения на Буда (фрагмент XXV. 17).  
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5.bhavas ca yadi nirvajam nirvajam samskrtam bhavet| 
nasamskrto hi vidyate bhavah kvacana kascana || 
 
5. Още повече, че ако свободата беше съществуване, 
тогава свободата би била обусловена.  
Но съществуване, което е необусловено, няма никъде.  
 
Чрез превода на термините samskrta и asamskrta като 

„обусловено“ и „необусловено“ целя да запазя метафи-
зичната интерпретация в настоящия контекст, защото 
именно тази интерпретация бива поставена под въпрос 
от Нàгàрджуна. Без съмнение, той има предвид теорията 
на Сарвàстивàда, която уеднаквява samskrta и pratitya-
samutpanna (вж. коментарите към VII. 1). Импликацията 
на това равенство е, че „необусловеното“ (asamskrta) е 
също и „независимото“ или „не-причиненото“ (apratitya 
samutpanna) – импликация, неприемлива както за Нàгàр-
джуна, така и за Буда.  

На практика строфи 4 и 6 от настоящата глава под-
чертават острото разграничение, което метафизиците 
допускат между свободата и оковите (вж. глава XVI). 
Именно това остро разграничение, което е в основата на 
субстанциалисткото обяснение за свободата и оковите, 
бива анализирано от Нàгàрджуна. Ако това обяснение не 
се има предвид, спекулациите по отношение на концеп-
цията на Нàгàрджуна за свободата могат да се окажат 
също толкова неудачни, колкото и тези на метафизиците.  

 
6. bhavas ca yadi nirvajam anupadaya tat katham | 
nirvajam nanupadaya kascid bhavo hi vidyate || 
 
6. Освен това, ако свободата беше съществуване, 
как е възможно тази свобода да бъде независима, 
след като независимо съществуване 
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със сигурност няма? 
 
Тук отново се срещаме със субстанциалистка интер-

претация на upadaya (вж. IV. 1–2), според която перма-
нентното и вечно съществуване (bhava) се превръща не 
само в „необусловено“ (XXV. 5), но и в абсолютно „не-
зависимото“ (anupadaya) (вж. отново XXII. 5). Нàгàр-
джуна не е готов да отъждестви свободата с такова не-
емпирично съществуване.  

 
7. yadi bhavo na nirvajam abhavah kim bhaviñyati | 
nirvajam yatra bhavo na nabhavas tatra vidyate || 
 
7. Ако свободата не е съществуване, 
е ли свободата не-съществуване? 
Където няма съществуване, 
там не-съществуване е безсмислено.  
 
Метафизичните понятия за съществуване и не-

съществуване, изразявани чрез термини като astitva и 
nastitva, тук са реферирани чрез bhava и abhava. Това ни 
връща към проблемите на идентичността и различието 
(вж. I. 3). Аргументът на Нàгàрджуна от фрагмент I. 3 е, 
че двете са съотнасящи се (релационни) понятия.  

 
8. yady abhavas ca nirvajam anupadaya katham | 
nirvajam na hy abhavo ‘sti yo ‘nupadaya vidyate || 
 
8. Ако свободата е не-съществуване, 
как може тя да е независима? 
Защото няма не-съществуване, което е независимо.  
 
Ако няма перманентно съществуване, не може да 

има перманентно не-съществуване. Ако няма абсолютно 
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съществуване, не може да има нихилистично не-
съществуване. Свободата не е нито абсолютно същест-
вуване, нито нихилистично не-съществуване. Тук 
Нàгàрджуна директно цели премахването на подобно 
обяснение на свободата. През цялата си история, будис-
тите са били склонни да правят подобни разграничения, 
пренебрегвайки понякога междинната позиция, защита-
вана от Буда. В следващата строфа Нàгàрджуна възна-
мерява да обясни именно това.  

 
9. ya ajavam-javi-bhava upadaya pratitya va | 
so ‘pratityanupadaya nirvajam upadiñyate || 
 
9. Всичко, което е с природа на идващо и отиващо си,  
протича условно или зависимо.  
Свободата е, следователно, 
не-условна и не-зависима.  
 
Макар че Буда набляга на въздържанието от 

крайности, тенденцията да се различават samsara и 
nirvaja е налице. Кръговратът на раждане и смърт, 
„идвания и отивания“ (ajavam-javim), се разглежда като 
притежаващ своя собствена природа (bhava), която се 
изразява в зависимост. Тази собствена природа контрас-
тира с природата (bhava) на свободата, която е незави-
сима. Натрапването на субстанциални понятия под фор-
мата на samvrti (конвенция) и paramartha („върховна ре-
алност“) в будистката доктрина в схоластичния период 
вече беше споменато (вж. коментарите към XXIV. 8). 
Макар че повечето будистки мислители се въздържат от 
подобни спекулации в обяснението на света и свободата, 
будистките метафизици не успяват да избегнат дихото-
миите. Ето защо в следващата строфа Нàгàрджуна при-
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помня учението на Буда за ставане и друго-ставане 
(bhava-vibhava).  

 
10. prahajam cabravic chasta bhavasya vibhavasya ca | 
tasman na bhavo nabhavo nirvajam iti yujyate || 
 
10. Учителят е говорил за изоставяне 
както на ставането, така и на друго-ставането.  
Затова е смислено да се допусне, че 
свободата не е нито съществуване, 
нито не-съществуване.  
 
В допълнение към двете понятия за sambhava и 

vibhava, обсъдени по-рано (глава XXI), Нàгàрджуна въ-
вежда друга двойка: bhava и vibhava. Важно е да се отбе-
лежи, че когато Нàгàрджуна отхвърля astitva и nastitva, 
той цитира Буда (XV. 7), както и когато говори за bhava 
и vibhava (XXV. 10). Когато обаче отхвърля bhava и 
abhava, две понятия, които не се появяват в ранните бе-
седи, освен в ролята на наставки, Нàгàрджуна просто по-
сочва, че Буда е бил наясно с техните импликации 
(bhavabhava-vibhavina, XV. 7) и не представя изказване 
на Буда. Това подкрепя нашето твърдение, според което 
bhava и abhava представляват опит от страна на брахма-
ническите и будистките философи за връщане на astitva 
и nastitva във философските дискусии.  

Една значителна разлика между понятията за bhava и 
abhava (astitva и nastitva), от една страна, и bhava и 
vibhava, от друга, се състои в това, че първите са мета-
физични, а последните описват емпирични събития. От 
това следва, че и основанията за тяхното отхвърляне са 
различни. Bhava и abhava са отхвърлени, защото са аб-
солютистки понятия и следователно са непроверими в 
оптиката на епистемологическите схващания на Буда. 
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Обратно, bhava и vibhava биват квалифицирани като 
жизнени процеси, а именно – ставане и друго-ставане и 
основанието за отхвърлянето им е, че водят до страдание 
(duhkha). Bhava е процесът на ставане, обусловен от наг-
ласите. Затова и Буда говори за „жажда за ставане“ 
(bhava-tajha) – постоянен копнеж да станеш това или 
онова. Vibhava може да означава или „превръщане в не-
що различно“, или унищожение на процеса на ставане (т. 
е. самоубийство). Това също се смята за форма на жажда 
(vibhava-tajha). Процесът на ставане или превръщане в 
нещо различно обаче може да се обясни с погрешни вяр-
вания (mithya-drñti) в абсолютно съществуване (bhava) 
или нихилистично не-съществуване (abhava), а не чрез 
зависимия произход (pratityasamutpada). Подобни обяс-
нения не могат да послужат като основа за свободата.  

 
11. bhaved abhavo bhavas ca nirvajam ubhayam yadi | 
bhaved abhavo bhavas ca mokñas tac ca na yujyate || 
 
11. Ако свободата беше 
едновременно съществуване и не-съществуване, 
То освобождението също би било 
съществуване и не-съществуване.  
Това също не е смислено.  
 
Възможно е някой да допусне, че тази „свобода“ 

представлява особен тип съществуване, съчетаващ 
едновременно съществуване и не-съществуване. Ако 
свободата бъде разбрана като някакво загадъчно същест-
вуване отвъд съществуването и не-съществуването, 
Нàгàрджуна напомня на своите опоненти, че тя не е по-
вече от обикновено „освобождение“ (mokña), а това не 
следва да бъде описвано като едновременно съществу-
ване и не-съществуване. Освобождението не е нищо дру-
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го, освен освобождение от страдание – в него няма нищо 
трансцендентално.  

 
12. bhaved abhavo bhavas ca nirvajam ubhayam yadi | 
nanupadaya nirvajam upadayobhayam hi tat || 
 
12. Ако свободата беше едновременно 
съществуване и не-съществуване, 
свободата не би могла да бъде независима, 
защото съществуването и не-съществуването 
са наистина, зависещи едно от друго.  
 
Както беше посочено по-рано, субстанциалисткото 

определение за свобода имплицира зависимост, а не от-
съствие на вкопчване или на придържане (вж. комента-
рите към фрагмент XXII. 5). Ако метафизиците дефини-
рат свободата като едновременно съществуване и не-
съществуване, тя не би могла да бъде, както те очакват, 
независима. Това е така, защото съществуването и не-
съществуването са зависими.  

 
13. bhaved abhavo bhavas ca nirvajam ubhyam katham| 
asamskrtam ca nirvajam bhavabhavau ca samskrtau || 
 
13. Как може свободата да бъде 
едновременно съществуване и не-съществуване, 
след като тя е необусловена, 
а съществуването и не-съществуването 
са обусловени? 
 
Както и в миналата строфа, тук Нàгàрджуна взема 

дефиницията, предложена от опонент, и критикува него-
вата концепция за свобода. Това наподобява аргумента, 
приведен от Нàгàрджуна във фрагмент XXV. 6. Тук оба-
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че Нàгàрджуна твърди, че ако нещо е едновременно съ-
ществуване и не-съществуване, не е смислено то да бъде 
наричано „необусловено“. Според подобно определение 
„необусловеното“ е „независимото“ (apratityasamut-
panna), а един елемент с две същности като негови части 
винаги ще бъде зависим и обусловен от тези две части.  

 
14. bhaved abhavo bhavas ca nirvajam ubhayam 
katham | 
na tayor ekatrastitvam aloka-tamasor yatha || 
 
14. Как е възможно свободата 
да бъде едновременно 
съществуване и не-съществуване, 
след като тяхното съ-съществуване не е възможно, 
както е в случая със светлината и мрака? 
 
Тук става дума за друг аспект на метафизичната кон-

цепция за свобода, а именно – монистичната имплика-
ция. Разглеждана като „върховната реалност“ (paramart-
ha), nirvaja не би могла да се съгласува с многообразие-
то и разновидността. За абсолютистите има една върхов-
на истина – всичко останало е условно. Нàгàрджуна оба-
че твърди, че те не успяват да утвърдят nirvaja като 
едновременно съществуване и не-съществуване.  

 
15. naivabhavo naiva bhavo nirvajam iti ya ‘kjana | 
abhave caiva bhave ca sa siddhe sati sidhyati || 
 
15. Твърдението, че свободата 
не е нито съществуване, нито не-съществуване, 
може да бъде потвърдено само когато 
съществуването и не съществуването 
са установени.  
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Akjana от (...-anj, „помазвам“) може да означава сим-

вол. Тук Нàгàрджуна няма предвид логическо доказател-
ство, което да потвърди валидността на даден символ 
или пропозиция. Той се интересува по-скоро от емпи-
ричната обосновка. Така, ако няма свидетелства за ем-
пиричната валидност на обяснените по метафизичен път 
съществуване и не-съществуване, техните отрицания 
също не биха означавали нищо.  

 
16. naivabhavo naiva bhavo nirvajam yadi vidyate | 
naivabhavo naiva bhavo iti kena tad ajyate || 
 
16. Ако има свобода 
нито като съществуване, 
нито като не-съществуване, 
чрез какво тя бива позната 
като нито съществуване, нито не-съществуване? 
 
Тази строфа изглежда представлява унищожителна 

критика срещу популярния възглед, че свободата не мо-
же да бъде изразена нито като съществуване, нито като 
не-съществуване. С други думи, това значи, че свободата 
е трансцендентна спрямо езика и е неизразима. Ако из-
казването „Свободата не е нито съществуване, нито не-
съществуване“ е предвидено да изрази неизразимостта 
на nirvaja, Нàгàрджуна поставя под въпрос смисленост-
та на самото изказване. Целта му е да покаже, че абсо-
лютното отрицание е също толкова метафизично, колко-
то и абсолютното утвърждаване; че „абсолютна пустота“ 
е също толкова безсмислена колкото и „абсолютната 
пълнота“ и че това са без-условности, изразени чрез тер-
мини като bhava и abhava.  
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17. param nirodhad bhagavan bhavatity eva nohyate | 
na bhavati ubhayam ceti nobhayam ceti nohyate || 
 
17. Не се приема, че 
Блаженият съществува след смъртта.  
Нито пък се приема, че не съществува, нито и двете, 
нито никое от тях.  
 
18. tiñthamano ‘pi bhagavan bhavatity eva nohyate | 
na bhavaty ubhayam ceti nobhayam ceti nohyate || 
 
18. Не се приема, че дори Блаженият съществува.  
Нито пък се приема, 
че не съществува, нито и двете, нито никое от тях.  
 
Това несъмнено са метафизичните твърдения по от-

ношение на tathagata (XXII), които и Буда, и Нàгàрджу-
на отхвърлят. В основата на тези възгледи са теориите за 
идентичността и различието. Този изключително важен 
проблем е следващата тема, която Нàгàрджуна изследва.  

 
19. na samsarasya nirvajat kimcid asti viseñajam | 
na nirvajasya samsarat kimcid asti viseñajam || 
 
19. В жизнения процес (samsara) няма нищо, 
което го отличава от свободата (nirvaja).  
В свободата няма нищо, 
което я отличава от жизнения процес.  
 
Това изказване на Нàгàрджуна е допринесло за важ-

но и широкоразпространено схващане по отношение на 
уникалността на Махàÿна философията, а именно – вър-
ховната идентичност на samsara и nirvaja. Въпросното 
схващане може да изглежда коректно, ако пренебрегнем 
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всичко, казано от Нàгàрджуна по отношение на доктри-
ните за идентичността (ekatva) и различието (nanatva), 
особено в главите, занимаващи се с tathagata (XXII) и 
четирите истини (XXIV).  

Онези, които поддържат възгледа, че това изказване 
утвърждава идентичността на samsara и nirvaja, изг-
лежда не спират дори за миг, за да размислят върху въп-
роса за характера на идентичността, която предпоставят, 
нито пък се опитват да поставят тази концепция за иден-
тичност (ако има такава) в исторически контекст.  

Фактът, че сред будистите има силна тенденция Буда 
да бъде въздиган до нивото на свръх-същество, не при-
тежаващо реални връзки с обикновения човешки свят, е 
ясно забележим в по-популярните Махàÿна текстове ка-
то Lalitavistara и Saddharmapujdarika, както и в трактати 
на Тхеравада като Jataka-nidana-katha. Чрез тази общо-
достъпна литература сред философите започват да се по-
явяват субстанциалистки възгледи по отношение на при-
родата на Буда. Тези възгледи стават известни сред 
представителите на Сарвàстивàда и Саутрàнтика.  

Nirvaja, разбрана като „върховната реалност“ 
(paramartha), започва да се разграничава от samsara – 
не-реалното, конвенционалното, не-перманентното. Въз-
гледът на Буда, че nirvaja е „върховният плод“ 
(paramattha), връхната точка на плода (attha) на все-
кидневния живот, най-възвишеното нравствено съвър-
шенство, свързано с въздържане от всяко безнравствено 
поведение (sabba-papassa akarajam) и насърчаване на 
доброто (kusalassa upasampada), постепенно бива забра-
вен. Dharma постепенно бива разграничена от dharma в 
контекста на dharma-adharma. Неуместното изравняване 
на разграничението pujya-papa с разграничението 
dharma-adharma (вж. коментарите към XVII. 24) води до 
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вярата в една Dharma, трансцендираща разграничението 
dharma-adharma.  

Нàгàрджуна обаче не споделя тази вяра. Vyavahara – 
контекстуалното или конвенционалното – не е условно в 
повърхностен догматичен смисъл и следователно не е 
нереално. То е онова конкретно, без което образцовото 
или идеалното (paramartha) става напълно безсмислено 
(XXIV. 10). В тази строфа се отрича абсолютното разг-
раничение между vyavahara и paramartha.  

Будистките мислители се заплитат в продължителни 
философски дебати с брахманическите школи по фило-
софия, от което произтича възможността за взаимно 
влияние между двата „лагера“. Например, философското 
становище на Саутрàнтика в много отношения наподо-
бява становището на Вайшеøика. Становището на пос-
ледните се базира на основната методология на правене 
на „разграничения“ (viseñaja). Настоящото изказване на 
Нàгàрджуна може да бъде оценено правилно на фона на 
такава методология.  

Без съмнение, най-важната част от изказването в 
настоящата строфа е: na kimcit asti viseñajam, т. е. „няма 
нищо, което може да бъде взето за разграничение“ или 
„няма различно нещо“ (вж. XXV. 20 и 24). Препратката 
към „нещо“176 (kimcit) като метафизична същност е ха-
рактерна особеност на ранните беседи, както и на сутри-
те Prajkaparamita.  

 
20. nirvajasya ca ya kotih kotih samsarajasya ca | 
[…] 
 
20. Каквито и да са крайността 

                                                   
176 Игра на думи – на английски стои „some thing“, букв. „ня-

кое нещо“ (бел. прев.)  
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на свободата и крайността на жизнения процес, 
между тях няма дори нещо ефирно.  
 
След като е отрекъл острата дихотомия между 

samsara и nirvaja, Нàгàрджуна не позволява припозна-
ването на нещо изключително фино (kimcit susukñmam), 
идентифициращо samsara и nirvaja, сравнимо с изклю-
чително финото и не-покваримо семе на освобождение 
(mokña-bija) (вж. коментарите към XXIV. 32). 

Теориите за идентичност на Сарвàстивàда и Сàìкхя 
постулират такива фини същности, за да обяснят 
трайността. Настоящото изказване на Нàгàрджуна 
следва да бъде разбрано на фона на идеите, изразени от 
тези школи.  

От тази гледна точка преводът на Инада на първия 
стих като „Границите на nirvaja са границите на sam-
sara“ (Inada, 158) не е особено удачен. Освен това, пър-
вият стих не представлява завършено изречение. В за-
вършеното изречение е наблегнато върху израза kimcit 
susikñmam (вж. XXV. 19), който според Нàгàрджуна 
представлява главния проблем за изследването на това 
място.  

 
21. param nirodhad antadyah sasvatadyas ca drñtayah | 
nirvajam aparantam ca purvantam ca samasritah || 
 
21. Метафизични възгледи относно 
крайното и т. н., вечното и т. н. след смъртта, 
са свързвани с [проблемите за] свободата, 
както и всички крайности на началото и свършека.  
 
Тук става дума за осем от десетте „необявени“ 

(avyakrta) проблема. Според Нàгàрджуна те са свързани 
с въпроса за свободата в две основни грижи на човешки-
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те същества, а именно – първото начало и последния 
край. Въпроси като „Откъде произлизам?“ или „Къде ще 
отида след това?“ влияят на човешкото мислене и често 
водят до погрешни възгледи за свободата и оковите (как-
то ще бъде обяснено в последната глава – „Изследване 
на възгледите“).  

 
22. sunyeñu sarva-dharmeñu kim anantam kim antavat | 
kim anantam antavac ca nanantam nanantavac ca kim || 
 
23. kim tad eva kim anyat kim sasvatam kim asasvatam | 
asasvatam sasvatam ca kim va nobhayam apy atah ||  
 
22–23. Когато всички неща са пусти, 
защо [да се спекулира за] крайното, безкрайното, 
едновременно крайното и безкрайното 
и нито крайното, нито безкрайното? 
Защо [да се спекулира за] идентичното, различното, 
вечното, не-вечното, и двете или нито едното? 
 
След анализ в двадесет и пет глави на всички мета-

физични възгледи, емпирикът Нàгàрджуна задава своя 
последен въпрос: 

„Защо да се повдигат всички тези въпроси, след като 
всички преживяни неща са пусти?“ (sunyeñu sarva-
dharmeñu kim...). 

Нàгàрджуна говори за неща, които са пусти (sunya) в 
смисъл на емпирично дадени неща, схванати като зави-
симо възникнали (pratitya samutpanna). Той няма пред-
вид абстрактното понятие „пустота“ (sunyata).  

 
24. sarvopalambhopasamah prapakcopasamah sivah | 
na kvacit kasyacit kascid dharmo buddhena desitah || 
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24. Буда не е проповядвал 
разтваряне на обекти, 
усмряване на мании и блаженство 
като нещо някому някъде.  
 
А ето преводът на Гарфилд на тази ключова строфа: 

Гарфилд: 
„Никога, никъде, никому 
Буда не е проповядвал 
никаква Дхарма 
за разтваряне на обекти, 
за усмиряване на страсти, 
за някакво благо“.177 
 
Инада разделя горното изказване на две и по този 

начин не отчита важността му. Първият стих съдържа 
определения на термина dharma, който се намира във 
втория стих. Както и в предишните две важни изказва-
ния, направени в настоящата глава (XXV. 19–20), 
Нàгàрджуна набляга на израза kascid dharmah. Когато 
Буда говори за свободата (nirvaja), която той определя 
като разтварянето на всички обекти (upalambha = 
alambana = drañtavya, cf. drañtavyopasama във фрагмент 
V. 8), като уталожаването на маниите (prapakcopasama) 
или като благоприятното (siva, вж. Посвещението), той 
не говори за нея като „нещо“178, т. е., като за същност, 
притежаваща специфична особеност (viseñaja) или фи-
ност (susukñmatva). Той не говори за свободата по начи-
на, по който си я представят субстанциалистите.  

                                                   
177 Jay Garfield, The Fundamental Wisdom of the Middle Way, 

334, (бел. ред.). 
178 Вж. бел. 2 (бел. прев.). 



524 

Така всичките двадесет и пет глави са негативни по 
своя характер. Те са посветени на опровергаването на 
двата преплетени един с друг възгледа за съществуване и 
не-съществуване (astitva-nastitva). След като е разчистил 
натрупания около ученията на Буда прах, Нàгàрджуна 
вече е готов да премине към позитивното определение на 
оковите и свободата, както те биват формулирани от Бу-
да в беседата с Кàтÿяна. Изследването на Нàгàрджуна 
върху въпросите, които се повдигат спрямо ученията за 
причиняването, промяната, човешката личност, оцелява-
нето, кармата, нравствената отговорност и свободата е 
толкова изчерпателно и пълно, че той може да продължи 
с обяснение на концепцията на Буда за окови и свобода 
без никакви опасения от какъвто и да е въпрос, повдиг-
нат от когото и да било. Той вече е отговорил на всички 
въпроси. В това се изразява величието на Нàгàрджуна 
като философ.  
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Глава Двадесет и шеста 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДВАНАЙСЕТТЕ 
КАУЗАЛНИ ФАКТОРА 

(dvadasanga-parikña) 
 
1. punarbhavaya samskaran avidya-nivrtas tridha | 
abhisamskurute yams tair gatim gacchati karmabhih || 
 
1. Човек, забулен в невежество, 
създава такива нагласи по трикратните начини, 
водещи до ново възникване 
и чрез такива действия 
той се придвижва към своята съдба.  
 
За повечето изследователи на Нàгàрджуна тази глава 

е почти без значение. Инада твърди: 
„С обсъждането върху Nirvaja в предишната глава, 

трактовката от позицията на Махaÿна на практика прик-
лючва. В тази и в следващата, последна глава, Нàгàр-
джуна започва анализ на хинаянските учения. Обсъжда-
нето е съобразено с традицията на Хèнаÿна и разкрива, 
че източникът на бедите е невежеството, което на свой 
ред дава начало на всички видове умствени структури 
(samskara) “ (Nagarjuna, 160).  

Аз съм изцяло несъгласен с тази интерпретация и 
възнамерявам да покажа, че настоящата глава представ-
лява позитивно обяснение от страна на Нàгàрджуна на 
ученията на Буда за окови и свобода. Това обяснение е 
съобразено с формулировката на тези учения в обширна-
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та колекция от текстове, най-важният от които е беседа-
та с Кàтÿяна. Без позитивните учения, представени тук 
след негативния анализ в последните двадесет и пет гла-
ви, несъмнено ще е доста трудно да се разбере как 
Нàгàрджуна би могъл да претендира, че излага наново 
словото на Буда, както самият той открито заявява на 
няколко места в текста (вж. XV. 6; XVII. 6, 8, 11; XXIV. 
8–9). Наистина е изненадващо, че повечето преводачи и 
тълкуватели на Нàгàрджуна търсят позитивни изказва-
ния за будистката доктрина предимно в отрицанията 
(XXV. 3 и Посвещението), като в същото време игнори-
рат всички позитивни изказвания на Нàгàрджуна.  

XXVI. 1 представлява допълнително разяснение към 
изказването на Буда: „Зависими от невежеството са наг-
ласите“ (avijjapaccaya sankhara). Обяснението на това 
изказване също е на Буда и е представено в Kukku-
ravatika-sutta (M 1. 390).  

 
2. vijkanam samnivisate samskarapratyayam gatau | 
samniviñte ‘tha vijkane namarupam niñicyate || 
 
2. Съзнанието, обусловено от нагласите, 
влиза в [новия] живот.  
Тогава психофизичната индивидуалност е създадена.  
 
Тази строфа представлява обяснение на взаимовръз-

ките, описани в изказванията „Зависимо от нагласите е 
съзнанието“ (sajkharapaccaya vikkajam) и „Зависима от 
съзнанието е психофизичната индивидуалност“ 
(vikkajapaccaya namarupam). Обяснението на първото 
от тези изказвания се намира в S 3. 87 (Tsa 2. 14 [Taisho 
2. 11c]), където е казано: „Нагласата е наречена така, за-
щото тя преработва... съзнание, което вече е било обус-
ловено чрез нагласи до настоящото му състояние“. Наг-
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ласите предоставят индивидуалност на съзнанието и 
именно това индивидуализирано съзнание бива въведено 
в психофизична индивидуалност. Последният процес е 
обяснен в D 2. 63 (Chang 10. 2 [Taisho 1. 61b]), където се 
казва, че психофизичната индивидуалност, образувана в 
майчината утроба, няма да узрее (na vuddhim virulhim 
apajjati) ако съзнанието не влезе в нея и не се установи 
вътре. Китайският превод на Кумàраджèва също споме-
нава за такова достигане на зрялост от психофизичната 
индивидуалност.  

Онези, които не приписват учение за прераждане на 
Нàгàрджуна, могат да разтълкуват връзката между съз-
нание и индивидуалност само като обяснение на съзна-
телността във всекидневния опит. Ако случаят наистина 
беше такъв, Нàгàрджуна би могъл да го потвърди в тази 
строфа. Вместо това, той предпочита да говори за живот 
(gati), обикновено схващан като бъдещ живот или съдба, 
и продължава да обяснява процеса на възприятие само 
след като е очертал появата на шестте сетива, свързани с 
психофизичната индивидуалност.  

 
3. niñikte namarupe tu ñad-ayatana-sambhavah | 
ñad-ayatanam agamya samsparsah sampravartate || 
 
3. Когато психофизичната индивидуалност 
е оформена, 
възникват шестте форми на усещане.  
В зависимост от шестте форми 
настъпва контактът.  
 
Изказването на Буда „Зависими от психофизичната 

индивидуалност са шестте сфери на усещане“ (namaru-
papaccaya salayatanam) изяснява важно пред-условие за 
появата на човешкото знание. Ако психофизичната ин-
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дивидуалност не е правилно формирана или ако сетив-
ните способности са дефектни, сетивните сфери като ма-
териална форма, звук, мирис, вкус, докосване и понятия 
не биха предоставили основа за контакт. Така зрителни-
ят орган, който е част от психофизичната индивидуал-
ност, трябва да бъде „безпрепятствен“ (apari-bhinna) и да 
функционира правилно. Външният обект трябва да бъде 
фокусиран (bahira ca rupa apatham agacchati), а внима-
нието (samannahara), което е функция на съзнанието, 
трябва да бъде налично (M 1. 190; Chung 7. 2 [Taisho 1. 
467a]). Само по такъв начин ще се породи съзнание, кое-
то е необходимо условие за контакт. Тази идея е дораз-
работена от Нàгàрджуна в следващите строфи.  

 
4. cakñuh pratitya rupam ca samanvaharam eva ca | 
namarupam pratityaivam vijkanam sampravartate || 
 
5. samipatas trayajam yo rupa-vijkana-cakñuñam | 
sparsah sah tasmat sparsac ca vedana sampravartate || 
 
4. Така, в зависимост 
От зрението и телесната форма, вниманието, 
в зависимост от психофизичната индивидуалност, 
възниква съзнанието.  
 
5Каквото и да е хармоничното съчетание 
на трите фактора: 
телесна форма, съзнание и зрение, то е контакт.  
От този контакт възниква усещането.  
 
Дванадесетстепенната формула представя усещането 

като обусловено от контакт (phassapaccaya vedana). Ето 
защо Нàгàрджуна смята за нужно да изясни какво озна-
чава контакт. Той използва обяснението на контакт, да-
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дено от Буда в Madhupijdika-sutta (M 1. 111–112; Chung 
28. 3 [Taisho 1. 604b]). Контактът е хармонично съчета-
ние (sangati) на три фактора: материална форма, (зри-
телно) съзнание и зрение. Именно това хармонично съ-
четание осигурява основа за усещането (vedana).  

 
6. vedanapratyaya trñja vedanartham hi trñyate | 
trñyamana upadanam upadatte caturvidham || 
 
6. Обусловена от усещането е жаждата.  
Действително, жаждата е насочена от усещането.  
Този, който жадува, 
се вкопчва в четирите сфери на вкопчване.  
 
Тук Нàгàрджуна предлага интересно обяснение на 

жаждата (trñja), когато казва: vedanartham hi trcyate, т. е. 
„усещането е това, което човек жадува“. Това е препрат-
ка към приятните усещания (subha, manapa или sukha). 
Четирикратните сфери на вкопчване са: вкопчване в же-
лания (kama), във възгледи (ditthi), в правила и права 
(silabbata) и в теории за „аз“-а (attavada) (M 1. 51).  

 
7. upadane sati bhava upadatuh pravartate | 
syadd hi yady anupadano mucyeta na bhaved bhavah || 
 
7. Когато има вкопчване, 
започва ставането на вкопчващия се.  
Ако е не-се вкопчва, той би бил освободен, 
и не би имало бъдещо ставане.  
 
Интересно е да се отбележи, че в този момент от 

обяснението на дванадесеткратната формула, Нàгàрджу-
на говори за свобода или освобождение (mokña). Това е 
моментът, в който процесът на оковаване може да бъде 



530 

прекъснат. Нàгàрджуна вероятно изтъква това, защото 
вижда как неговите събратя будисти, въпреки своите ог-
ромни умствени способности, непрекъснато се придър-
жат към метафизични възгледи и биват хванати в „Пая-
жината на Брахма“ (brahma-jala). Някои от тези интелек-
туални титани, способни да пишат коментар след комен-
тар, въпреки че са изоставили семейния живот, са влю-
бени в собствените си възгледи и се замесват в безкрай-
ни спорове. Съзнавайки ударението, поставено от Буда 
върху „не-вкопчването“ (anupadana), Нàгàрджуна пре-
късва изложението си върху процеса на оковаване, за да 
обясни свободата.  

 
8. pakca skandhah sa ca bhavah bhavaj jatih pravartate| 
jara-maraja-duhkhadi sokah saparidevanah || 
 
9. daurmanasyam upayasa jater etat pravartate | 
kevalasyaivam etasya duhkha-skandhasya sambhavah || 
 
8–9. Петте агрегата съставляват такова ставане.  
От ставането започва раждането.  
Страдание от тлеене и смърт, скръб, 
ридания, умора и отчаяние – 
всички те започват от раждането.  
Такъв е произходът на цялото страдание.  
 
Както беше споменато по-горе (вж. XXV. 10), Буда 

поощрява премахването на жаждата за ставане (bhava-
tajha). Основанието за това не е само, че жаждата при-
чинява страдание в настоящия живот, но че тя може да 
доведе до раждане (jati) в друг живот Това би било свър-
зано с повторението на всички злощастни преживявания 
от настоящия живот. Изразът duhkha-skandha е използ-
ван в смисъла на съвкупността или по-голямата част от 
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страданието, а не в смисъл на „страдание, привързано 
към скандхите“ (Inada, 162).  

 
10. samsara-mulan samskaran avidvan samskaroty atah| 
avidvan karakah tasman na vidvams tattva-darsanat || 
 
10. Така невежият образува нагласи, 
които са източник на жизнения процес.  
Следователно, невежият е този, който е агент, 
а не мъдрият, 
поради неговото схващане на истината.  
 
Просветленият, който е постигнал успокоение на 

нагласите (samskaropasama), не допринася за безкрайно-
то повтаряне на жизнения процес (samsara). Toй не е 
агент (karakah), отговорен за такова увековечаване. Това 
вероятно е знак, че Нàгàрджуна знае за прочутото изказ-
ване на Буда, според което с постигането на просветле-
ние, Буда е доловил и познал „строителя на къщата“ 
(gaha-karaka, Dh 154).  

Припознаването на прекалено много метафизика в 
съчетанието tattva-darsana може да унищожи всичко, ко-
ето Нàгàрджуна се опитва да направи в предшестващите 
двадесет и пет глави. Вместо да се обясни като „възпри-
ятие за абсолютна реалност“, това съчетание може да 
бъде по-удачно разбрано като израз на емпиричната ис-
тина, че „всичко това е пусто“ (sarvam idam sunyam) от 
субстанция (svabhavatah).  

 
11. avidyayam niruddhayam samskarajam asambhavah| 
avidyaya nirodhas tu jkanenasyaiva bhavanat || 
 
11. Когато невежеството е изчезнало, 
няма ставане на нагласи. 
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Изчезването на това невежество обаче настъпва 
като следствие от практиката 
на това [не-ставане на нагласи] чрез мъдрост.  
 
Нàгàрджуна подчертава взаимовръзката между из-

чезването на невежеството и не-възникването на нагла-
сите, като има предвид разграничението между успокоя-
ването на нагласите (samskaropasama) в настоящия жи-
вот и тяхното избледняване (samskara-kñaya) в момента 
на смъртта. Това избледняване прекратява възможността 
за прераждане.  

 
12. tasya tasya nirodhena tat tan nabhipravartate | 
duhkha-skandhah kevalo ‘yam evam samyag nirudhyate|| 
 
12. С изчезването на тези, 
другите фактори [по веригата] не ще настъпят.  
По този начин цялото страдание изчезва напълно.  
 
Тук вероятно отново се набляга на изчезването на 

невежеството и не-възникването на нагласите. За тези 
два фактора се смята, че преобладават в целия жизнен 
процес. Постигането на просветление и успокояването 
на нагласите чрез не-вкопчване (anupadana) обясняват 
„свободата със субстрат“ (saupadiseña-nirvaja), докато 
премахването на нагласите предполага не-повторното-
ставане (a-punar-bhava) (cf. XXVI. 1) и избледняването 
на раждането (jati-kñaya), което е свобода „без субстрат“ 
(nirupadiseña-nirvaja).  
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Глава Двадесет и седма 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗГЛЕДИТЕ 

(drñti-parikña) 
 
1. drñtayo ‘bhuvam nabhuvam kim nv atite ‘dhvaniti ca | 
yas tah sasvatalokadyah purvantam samupasritah || 
 
1. Всички възгледи, утвърждаващи вечен свят, 
основани на [схващането]: 
„Аз съществувах ли 
или не съществувах в миналото?“ 
са свързани с първоначалото [на съществуването].  
 
Първият стих на тази строфа е реконструиран от Пу-

сен въз основа на тибетския превод.  
В Parileyyaka-sutta (S 3. 94–99; Tsa 2. 25 [Taisho 2. 

13c–14a]) Буда твърди, че възгледи като Аз-ът и светът 
са вечни“ (sassato atta ca loko ca) следват от нагласи 
(sankharo so). Това са отговори, дадени на въпроси за 
миналото като: „Съществувах ли в миналото или не?“. 
Такива въпроси са изцяло лишени от основание в емпи-
ричните факти. Те са опити за завръщане към първично-
то начало на съществуването (pubbanta). Макар че спо-
ред Буда това са безполезни опити, най-вече поради ог-
раниченията на човешкото познание и разбиране (вж. 
глава XI), той е готов да приеме всяко свидетелство, по-
лучено чрез истинни спомени (sadi, pubbenivasanussati). 
Въз основа на такова свидетелство, той характеризира 
миналите същестувания като не-перманентни (anicca), 
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определени от нагласи (sankhata) и зависимо възникнали 
(paticcasamuppanna), а не като перманентни (nicca), не-
изменни (dhuva) и вечни (sassata). Така обяснението на 
Нàгàрджуна на възгледите на етернализма (sasvata) и т. 
н. е проекция на отношението на Буда спрямо такива 
възгледи.  

 
2. drñtayo na bhaviñyami kim anyo ‘nagate ‘dhvani | 
bhaviñyamiti cantadya aparantam samupasritah || 
 
2. Всички възгледи, утвърждаващи крайното и т. н., 
основани на [схващането]: 
„Няма ли да съществувам в бъдещето 
или ще се превърна в нещо друго? “, 
са свързани с окончателния край 
[на съществуването].  
 
Допусканията, че Азът и светът са крайни или безк-

райни също се основават на човешките нагласи 
(sankhara). Тези хора, които са влюбени в живота, какъв-
то той е, биха настоявали за безкрайността на света. Те-
зи, които са враждебни към живота, биха поддържали 
другата крайност, твърдейки, че няма начин, по който 
животът може да продължи. Това е равностойно на ани-
хилация (uccheda-ditthi, S 3. 99; Tsa 2. 25 [Taisho 2. 14b]).  

 
3. abhum atitam adhvanam ity api etan nopapadyate | 
yo hi janmasu purveñu sa eva na bhavaty ayam || 
 
3. Възгледът, че аз съм съществувал в миналото 
не е смислен, 
защото който и да е бил в миналото прераждане, 
той наистина не е идентичен с тази личност.  
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На пръв поглед това изказване изглежда като опро-
вержение на прераждането, т. е., то поддържа, че не е 
удачно да се каже: „Аз съществувах в миналото“. Въпре-
ки това, ако човек обърне внимание на ударението във 
втория стих, а именно – sa eva („той самият“), ще стане 
очевидно, че тук не се опровергава всяка връзка между 
два живота, а само идентичността на двете личности в 
различните съществувания. Затова изказването „Аз съ-
ществувах в миналото“ се превръща в метафизично само 
ако се постулира абсолютна идентичност.  

 
4. sa evatmeti tu bhaved upadanam visiñyate | 
upadana-vinirmukta atma te katamah punah || 
 
4. Ако мислим: „Аз наистина съм Азът“, 
то вкопчването е налице.  
Отделно от вкопчването, 
кое съставлява нашият „аз“? 
 
Буда обяснява себе-съзнанието, изразено в изказва-

ния като „Аз съм... “ (asmiti) като зависимо от (upadaya) 
петте агрегата. Това е все едно човек да види собствено-
то си отражение в чисто огледало или в съд с чиста вода. 
В този случай, той не може да възприеме собственото си 
отражение, освен ако няма отразявана индивидуалност, а 
последната е съставена от петте агрегата (S 3. 105). 
Превръщането на това-себе съзнание в cogito, в Аз, кой-
то е перманентен и вечен, е следствие от upadana – 
„вкопчването“ или „придържането“. Понякога upadana 
се описва и като копнеж или жажда (tajha) за ставане 
(bhava) или друго-ставане (vibhava) (S 3. 26; Tsa 3. 23 
[Таisho 2. 19a]).  

Така нито себе-съзнанието, нито „аз“-ът могат да бъ-
дат независими (upadana-vinirmukta). От друга страна, 
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постигането на свобода, описано като anupada vimukti, 
не имплицира отрицание на „себе-съзнанието“, а само на 
„жаждата за ставане“ (bhava-tajha), която би могла да 
доведе до вяра в перманентен и вечен Аз, независим от 
агрегатите – идея, вече отхвърлена от Нàгàрджуна в гла-
ва XXV.  

 
5. upadana-vinirmukto nasty atmeti krte sati | 
syad upadanam evatma nasti catmeti vah punah || 
 
5. Когато се приема, че няма Аз, 
отделен от вкопчването, 
самото вкопчване би било Аз-ът.  
Но това е все едно да се каже, че няма Аз.  
 
Твърдението, че няма Аз, отделен от вкопчването 

(upadana-vinirmukta) предоставя на теоретиците на иден-
тичността възможност да отъждествят „аз“-а с вкопчва-
нето. Когато, след отхвърлянето на Аза, Буда твърди, че 
съзнанието (vikkaja) осигурява връзка между два живота 
(D 3. 105; Чан 12. 2 [Taisho 1. 767a]), един от учениците 
му, Сàти, веднага допуска, че „самото това съзнание се 
преражда, а не друго“ (idam eva vikkajam sandhavati 
samsarati anakkam, M 1. 256; Чун 54. 2 [Taisho 1. 767a]), 
като по този начин приписва на Буда теория за идентич-
ност. Буда веднага отхвърля такава идентичност, твър-
дейки, че съзнанието е възникнало по зависимост 
(paticcasamuppanna). След това Буда показва как съзна-
нието, обяснено чрез зависимост, отхвърля такава иден-
тичност. Тук Нàгàрджуна се опитва да направи същото.  

 
6. na copadanam evatma vyeti tat samudeti ca | 
katham hi namopadanam upadata bhaviñyati || 
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6. Вкопчването не е идентично с аза,  
защото това [вкопчването] възниква и изчезва.  
Как е възможно вкопчването 
да бъде вкопчващият се? 
 
Подобно на Буда (вж. коментарите към фрагмент 

XXVII. 5), Нàгàрджуна отхвърля понятието за Аз (atman) 
на две основания. Първо, за Аза се смята, че е перманен-
тен и вечен, а вкопчването, което се отъждествява с Аза, 
е обект на възникване и изчезване. Второ, за Аза също 
така се смята, че е агентът зад всички човешки действия, 
и, следователно, – агент на вкопчването. Ако това е така, 
как е възможно той да бъде едновременно действие и 
агент? 

 
7. anyah punar upadanad atma naivopapadyate | 
grhyeta hy anupadano yady anyo na ca grhyate || 
 
7. Обаче аз, който е различен от вкопчването, 
не е смислен.  
Човек, който е без вкопчване, 
може да бъде наблюдаван.  
Ако обаче е различен от вкопчването, 
той не може бъде наблюдаван.  
 
За Буда, както и за Нàгàрджуна, отрицанието на суб-

станциална същност се основава на емпирични свиде-
телства, а именно възприятието за индивидуалност, със-
тавена от пет агрегата. Петте агрегата не се явяват по 
единично като изолирани дискретни елементи. Те се 
явяват като струпване (pukja), което запазва своята ин-
дивидуалност (основана на нагласите) и трайност (осно-
вана на съзнанието). В такъв контекст, човек се нарича 
личност (hoti satto ti sammuti, S 1. 135; Tsa 45. 5 [Taisho 2. 
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327a]). В социален контекст той се превръща в социално 
същество с връзки към останалите (като син, баща, дъ-
щеря, майка и т. н.). В контекста на моралното поведе-
ние той става добър или лош (вж. обяснението на емпи-
ричния аз от Уилиям Джеймс, The Principles of 
Psychology, vol 1, 291–293). Ако обаче азът се схваща ка-
то различен от възприетата индивидуалност, той би се 
оказал тайнствена същност, непостижима чрез налични-
те познавателни средства. Чандракèрти в една трансцен-
денталистка интерпретация на Нàгàрджуна, дава нега-
тивно обяснение на това очевидно позитивно изказване.  

 
8. evam nanya upadanan na copadanam eva sah | 
atma nasty anupadanah napi nasty eña niscayah || 
 
8. Така той не е нито различен от вкопчването, ни-
то идентичен с него.  
„Аз“ не съществува.  
Това обаче не значи, че личност, която не се вкопчва, 
не съществува. Поне това е сигурно.  
 
Чандракèрти, в трансценденталисткото си тълкуване 

на Нàгàрджуна, превръща това изказване в негативно. 
Позитивната трактовка е оправдана с оглед на две осно-
вания. Първо, в предишните случаи Нàгàрджуна ясно 
утвърждава емпирично позната личност (= grhyeta) 
anupadanah (т. е. освободена от вкопчване), като в също-
то време отхвърля atman, различен от вкопчването и не-
вкопчването. Второ, позитивната трактовка е оправдана 
от китайския превод на тази строфа, направен от Кумà-
раджèва. По такъв начин Нàгàрджуна опровергава както 
идентичността (upadanam eva sah), така и различието 
(anya upadanam). Отхвърлянето на концепциите за иден-
тичност и различие не означава, че Нàгàрджуна се отказ-
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ва от емпирична индивидуалност. Според Нàгàрджуна, 
езикът не следва да бъде непременно метафизичен по 
своя характер.  

 
9. nabhum atitam adhvanam ity etan nopapadyate | 
yo hi janmasu purveñu tato ‘nyo na bhavaty ayam || 
 
9. Изказването „Аз не съществувах в миналото“ 
не е смислено, 
защото тази личност не е различна от който и да е 
съществувал в минали животи.  
 
Това е недвусмислено отрицание на абсолютното 

различие. Точно както изказването „Аз съществувах в 
миналото“ не е удачно ако се интерпретира като означа-
ващо абсолютна идентичност, така и изказването „Аз не 
съществувах в миналото“ не е удачно ако се смята за оз-
начаващо абсолютно различие.  

 
10. yadi hy ayam bhaved anyah pratyakhyayapi tam 
bhavet | 
tathaiva ca sa samtiñthet tatra jayeta vamrtah || 
 
10. Ако аз бях различен 
[от личността в предишното съществуване], 
Тогава дори ако онзи не е съществувал, 
аз щях да съществувам.  
В такъв случай, щеше да се появи безсмъртен.  
 
Абсолютното различие имплицира абсолютна иден-

тичност. Нàгàрджуна вече е показал, че „друго-природа“ 
(para-bhava) означава себе-природата (svabhava) на друг 
(XV. 3, svabhavah parabhavasya parabhavo hi kathyate). 
Абсолютната идентичност и абсолютното различие 
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изискват пълна независимост и по този начин биха имп-
лицирали безсмъртие. В този смисъл нищо не би следва-
ло да се постига. Кумàраджèва превежда фразата tatra 
jayeta vamrtah като „Atman-ът ще бъде себе-причинен“.  

 
11. ucchedah karmajam nasas tatha ‘nyena krta-
karmajam | 
anyena paribhogah syad evam adi prasajyate || 
 
11. Тогава щеше да има унищожение на действията.  
Това имплицира, че плод на действие, 
извършено от един, 
ще бъде изпитан от друг.  
 
Тази строфа е реконструирана от Пусен въз основа 

на тибетския превод.  
В глава XII Нàгàрджуна вече разгледа начина, по 

който една абсолютистка концепция за различие би до-
вела не само до отхвърляне на оцеляването, но и до неп-
ризнаване на нравствената отговорност. Там беше пока-
зано, че той разчита на беседата на Буда, за да изясни то-
зи проблем. Настоящата строфа е просто преизказване 
на същия аргумент.  

 
12. napy abhutva samudbhuto doño hy atra prasajyate | 
krtako va bhaved atma sambhuto vapy ahetukah || 
 
12. Оттук не следва грешката да се допусне 
появяващ се без предишно съществуване.  
Или азът би бил причин║н, или като съществуващ 
той би бил без причина.  
 
Понятието за „Аз“ (atman) е постулирано с цел да 

обясни континюитета на човешката индивидуалност, ко-
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ято пък би могла да обясни нравствената отговорност. 
Отрицанието на вечен Аз обаче води до обратния възг-
лед, т. е., че няма никаква продължителност, а само 
унищожение (uccheda). Отхвърлянето на вечен Аз и 
следващото от него утвърждаване на унищожение не 
имплицират (na prasajyate) допълнителния възглед, че 
нещо, което не е съществувало преди това, започва да 
съществува (abhutva sambhoti). Този възглед бива интер-
претиран от школата Саутрaнтика като abhutva bhava 
utpada (вж. Калупахана, Causality, 152–254). Казано по 
друг начин, няма импликация, че съществуването е на-
пълно независимо и не притежава предшестващи връзки. 
Така, ако има какъвто и да е аз (atman), той би бил „нап-
равен“ (krtaka, вж. karaka във фрагмент XXVI. 10). Ако 
азът не е направен и за него се смята, че възниква, то той 
би бил безпричинен.  

 
13. evam drñtir atite ya nabhum aham abhum aham | 
ubhayam nobhayam ceti naiña samupapadyate || 
 
13. Така, за какъвто и възглед да става дума, като  
„Аз съществувах в миналото; аз не съществувах; 
и двете или нито едното“ 
той фактически не е смислен.  
 
Възгледите (drñti), за които става дума тук, са относ-

но идентичността, различието, двете заедно или нито 
едното от тях. Трябва да се отбележи, че основанията за 
отхвърляне на тези възгледи са емпирични. Емпиризмът, 
както при Буда, така и при Нàгàрджуна, позволява приз-
наване на трайността без да е необходимо да се постули-
ра абсолютна идентичност или абсолютно различие.  

 
14. adhvany anagate kim nu bhaviñyamiti darsanam | 
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na bhaviñyami cety etad atitenadhvana samah || 
 
14. Възгледи като: 
„Ще съществувам в бъдещето“ или 
„Няма да съществувам в бъдещ живот“, 
са сравними с тези, свързани с миналото.  
 
Тук като неудачни отново са посочени само онези 

възгледи, свързани с идентичност и различие, а не всич-
ки обяснения на това какво бъдещето би могло да бъде 
въз основа на човешкия опит с процеса на зависимия 
произход.  

 
15. sa devah sa manuñyas ced evam bhavati sasvatam | 
anutpannas ca devah syaj jayate na hi sasvatam || 
 
15. Ако се мисли, 
че един човек е същия 
като едно божествено същество, 
тогава би го имало вечното.  
Ако божественото същество беше не-възникнало, 
тогава той не би бил роден 
и това би представлявало вечното.  
 
16. devad anyo manuñyas ced asasvatam ato bhavet | 
devad anyo manuñyas ced samtatir nopapadyate || 
 
16. Ако се мисли, 
че човек е като божествено същество, 
тогава би го имало не-вечното.  
Ако се мисли, 
че човек е различен от божествено същество, 
то преходността не е смислена. 
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Освен възможността за постигането на върховната 
цел на живота (paramartha), т. е., свободата (nirvaja), 
Буда признава възможността едно човешко същество да 
достигне статуса на божество или божествено същество 
(deva), за което се смята, че превъзхожда обикновените 
хора материално и нравствено, но без да се приближава 
до върховната цел (вж. S 1. 228; Tsa 40. 1 [Taisho 2. 
290b]). Буда обаче отказва да признае тези божествени 
същества за вечни и перманентни същности (D 1. 20, вж. 
Чан 14. 1 [Taisho 1. 90b–c]).  

Признаването на тази възможност би могло да даде 
повод на субстанциалистите да намерят в човешкото 
същество „нещо“179 (kimcit), което е идентично с божес-
твеното. Тук Нàгàрджуна отрича всяка подобна иден-
тичност, както и всяка алтернативна теория, която би 
третирала божествеността като не-причинена.  

От друга страна, , наблягането на абсолютното раз-
личие би довелo до вяра в не-вечност (asasvata), която би 
имплицирала отхвърляне на трайността или процеса на 
ставане (samtati). Последният обаче трябва да се разгра-
ничи от метафизичния процес, за който стана дума по-
рано (вж. XVII. 7–10).  

 
17. divyo yady ekadesah syad ekadesas ca manuñah | 
asasvatam sasvatam ca bhavet tac ca na yujyate || 
 
17. Ако едната част беше божествена, 
а другата част беше човешка, 
тогава би ги имало едновременно 
вечното и не-вечното 
и това също не би било смислено.  
 

                                                   
179 вж. бел. 2 (бел. прев.).  
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Съчетанието от два възгледа не води до не-метафи-
зичен възглед. Отрицанието на Буда по отношение на 
такива възгледи е ясно изказано в Brahmajala-suttanta (D 
1. 21). Тук Нàгàрджуна просто потвърждава същата по-
зиция.  

 
18. asasvatam sasvatam ca prasiddham ubhayam yadi | 
siddhe na sasvatam kamam naivasasvatam ity api || 
 
18. Полагайки и вечното, и не-вечното за реални, 
не може да се отстоява 
нито вечното, нито не-вечното.  
 
Тук Нàгàрджуна отказва да приеме заключение, кое-

то е само част от конюнктивна (свързваща) пропозиция.  
 
19. kutascid agatah kascit kimcid gacchet punah kvacit | 
yadi tasmad anadis tu samsarah syan na casti sah || 
 
19. Ако някой е дошъл от някъде 
и отново отива някъде, 
тогава жизненият процес би бил безсмислен.  
Такава ситуация не съществува.  
 
В първия стих става дума за метафизиката, отхвър-

лена във втора глава. Вторият стих подчертава идеите, 
изразени в глава единадесета.  

 
20. nasti cec chasvatah kascit ko bhaviñyaty asasvatah | 
sasvato ‘sasvatas capi dvabhyam abhyam tiraskrtah || 
 
20. Ако се мисли, че няма нищо вечно, 
кое ще не-вечно, едновременно вечно и не-вечно, 
а също различно от тези две? 
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Тук Нàгàрджуна отново анализира „нещо“ (kascit) –

същност, която той беше твърдо решен да премахне в 
редица предишни случаи (XXV. 19, 20, 24). Теориите за 
идентичност, различие, двете заедно или никое от тях, са 
свързани с такива същности. Оттук произлиза и отказа 
на Нàгàрджуна да приеме такава теоретизация.  

 
21. antavan yadi lokah syat paralokam katham bhavet | 
athapy anantavaml lokah paralokah katham bhavet || 
 
21. Ако светът имаше граница, 
как би могло да има друг свят? 
Но, ако светът нямаше граница, 
как би могло да има друг свят? 
 
След като е обсъдил възгледите за вечността на света 

и Аза, Нàгàрджуна преминава към дискусия върху тео-
риите, свързани с обсега на света.  

Отхвърлянето на безусловните понятия за крайно и 
безкрайно се основава на признаването на възможността 
за бъдещ свят (para-loka). Според Нàгàрджуна, крайното 
(anta) имплицира отсъствие на трайност (uccheda), а това 
противоречи на всяка концепция за бъдещ свят, обяснен 
чрез зависимия произход (pratityasamutpada). Безк-
райното (ananta) имплицира перманентност или вечност 
(sasvata) и така обезсмисля говоренето за бъдещ свят ка-
то за „друг свят“ (para-loka), доколкото този свят би бил 
идентичен с предишния.  

 
22. skandhanam eña samtano yasmad diparciñam iva | 
pravartate tasman nantanantavattvam ca yujyate || 
 
22. Докато тази редица от агрегати 
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продължава подобно пламък на факла, 
[спекулацията за] 
неговата крайност или безкрайност 
е безсмислена. 
 
Сравнението с факла (padipa) е популярно сред Буда 

и неговите ученици, особено при обяснението на свобо-
дата (nibbana). Както пламъкът на факлата угасва поради 
отсъствието на условията, необходими за неговото горе-
не, така умът на човек е освободен, когато се изчерпи 
горящото, поддържащо чрез безпокойство непрекъсна-
тото му „горене“. При обясняването на този процес от 
зависимост би било изключително неподходящо да се 
говори за неговата крайност или безкрайност независимо 
от всички условия на неговата трайност или нетрайност. 
Това е ясен знак, че една абсолютистка концепция е не-
съвместима с обяснение, основано на обусловеността.  

 
23. purve yadi ca bhajyerann utpadyeran na capy ami | 
skandhah skandhan pratityeman atha loko ‘ntavan bhavet || 
 
23. Ако предходните агрегати биваха унищожени 
и тези агрегати не възникваха 
в зависимост от предходните,  
тогава светът би бил краен.  
 
24. purve yadi na bhajyerann utpadyeran na capy ami | 
skandhah skandhan pratityeman loko ‘nanto 
bhaved atha|| 
 
24. Ако предходните агрегати не биваха унищожени, 
и тези агрегати не възникваха в зависимост от тях,  
то светът би бил безкраен.  
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Това е критика на обяснението на трайността на аг-
регатите, което не взема под внимание тяхната каузална 
зависимост. Ако на агрегатите се гледа като на неща, ко-
ито се появяват и изчезват без каузални връзки, то човек 
може да говори за краен свят. Т. е., концепцията за краен 
свят е свързана с един от екстремните възгледи, обсъде-
ни по-рано, а именно – унищожението (uccheda).  

В такъв случай не-възникването на агрегатите, зави-
сещи от други агрегати, би имплицирало перманентност 
– тогава става дума за безкраен свят.  

 
25. antavan ekadesas ced ekadesas tv anantavan | 
syad antavan anantas ca lokas tac ca na yujyate || 
 
25. Ако светът беше 
отчасти краен и отчасти безкраен, 
той би бил едновременно краен и безкраен, 
което е безсмислено.  
 
Отхвърлянето на крайното и безкрайното, вечното и 

не-вечното като конституенти на реалността следва от 
отказа на Буда да признае две нива на реалността: един 
променящ се и краен свят, контрастиращ с една вечна и 
безкрайна върховна реалност или Абсолют. Нито във 
философията на Буда, нито в начина на мислене на 
Нàгàрджуна има място за какъвто и да било Абсолют.  

 
26. katham tavad upadatur ekadeso vinankñyate | 
na nankñyate caikadesah evam caitan na yujyate || 
 
26. Как би могло 
една част от вкопчващия се да е унищожена, 
а друга част да не е унищожена? 
Това също е безсмислено.  
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27. upadanaikadesas ca katham nama vinankñyate | 
na nankñyate caikadeso naitad apy upapadyate || 
 
27. Как би могло 
една част от вкопчването да е унищожена, 
а друга част да не е унищожена? 
Това също е безсмислено.  
 
Нàгàрджуна не оставя възможност за разпознаване 

на вечна и абсолютна същност нито във вкопчващата се 
личност (upadatr), нито във вкопчването (upadana).  

 
28. antavac capy anantam ca prasiddham ubhayam yadi| 
siddhe naivantavat kamam naivanantavad ity api || 
 
28. Ако са установени и крайното, и безкрайното, 
то не може да се отстоява 
нито крайното, нито безкрайното.  
 
Отхвърлянето на крайното и безкрайното е сравнимо 

с отхвърлянето на вечното и не-вечното (XXVII. 18).  
 
29. athava sarva-bhavanam sunyatvac chasvatadayah | 
kva kasya katamah kasmat sambhaviñyanti drñtayah || 
 
29. Поради пустотата на всички съществуващи, 
къде, кому, какви и на какво основание 
възгледи като вечното въобще биха се случили? 
 
Признаването на зависимо възникнали феномени 

(pratityasamutpanna dharma) означава приемане на не-
субстанциалност или пустота на всички тези неща. Ако 
нещата са не-субстанциални, как е възможно да има въз-
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гледи за вечно и не-вечно, крайно и безкрайно? Отгово-
рът на този въпрос е даден от Буда и ясно препотвърден 
от Нàгàрджуна. Тези възгледи са следствие от копнежа 
на човешките същества да намерят абсолютни отговори 
на въпроси като „От къде идвам аз?“ или „Къде ще отида 
аз оттук нататък?“. Тези въпроси се задават и опити за 
решаването им се правят дотогава, докато човешките 
същества са движени от „жаждата за ставане“ (bhava-
trñja) или „жаждата за друго-ставане“ (vibhava-trñja). 
Това е загадката на човешкото съществуване, с която 
Буда се сблъсква. Разкрил тази загадка, Буда постига 
свобода (nirvaja) като отхвърля жаждата (trñja) и изос-
тавя вкопчването (upadana).  

 
30. sarva-drñti-prahajaya yah saddharmam adesayat | 
anukampam upadaya tam namasyami gautamam || 
 
30. Почтително се прекланям пред Гаутама, 
който от състрадание e проповядвал 
истинската доктрина 
за отказа от всички възгледи.  
 
Това последно изказване на Нàгàрджуна, отнасящо 

се до проповядване на доктрината (sad-dharma) от стра-
на на Буда, контрастира с изказването му в края на гла-
вата за свободата (nirvaja) (XXV. 24), където се казва, че 
Буда „не е проповядвал каквото и да е като...“ (na... 
kascid dharmo buddhena desitah). Това изказване следва 
да отвори очите на всички, които се придържат към на-
пълно негативно тълкуване на Нàгàрджуна. Бележките 
на Нàгàрджуна ясно показват разбирането му, че Буда не 
е говорил „метафизично“, а само „емпирично“. 
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Индекс на санскритски термини 
адхама (нисш, нисък, долен; подъл) XIX. 4 
адхилая (мания, идея-фикс) XXIV. 13 
анукампà (състрадание, милосърдие) XXVII. 30 
апекøà (внимание, зачитане, вземане в предвид; 

очакване, желание, стремеж; условен, зависим) XX. 11; 
нирапекøà (невнимание, незачитане; без очакване, без 
желание, независим) VI. 3; X. 3; XV. 2 

апекøитавя (изискване) X. 10 
абхирóдха (изкачен; възкачен) XXIV. 15 
найрартхакя (безсмислен; безполезност) VIII. 6 
вайяртха (безсмислен) X. 2–3 
астèти (съществува) XV. 10; нàстèти (не същест-

вува) XV. 7, 10–11  
аститва (съществуване) V. 8; XV. 8, 10; XXIII. 3; 

XXV. 14; нàститва (не съществуване) V. 8; 10; XXII. 3 
àтма (Аз; душа; себе си) IX. 9; X. 15, 16; XVIII. 1–2, 

6; XX5; XXIII. 3, 21–22; XXVII. 4–8, 12 
àтмакðта (насочен срещу Аза (самия себе си); при-

чинен от Аза; само-причинен) XII. 8 
àтма-саìямака (самообладан; контролиращ себе си; 

духовно концентриран) XVII. 1 
àтманèя (отнасящ се до Аза; същностен) XXIV. 15 
àтмèя (собствен; свой) XVIII. 2; свàтма (собствения 

Аз; от само себе си) III. 2; VII. 13, 25, 32; XX. 24; свапар-
àтма (своя/собствения Аз и универсалния Аз) VII. 8, 12  

индрия (сетиво; (сетивна) способност; сетивен орган; 
сила; енергия (букв. принадлежащ на бог Индра, отна-
сящ се до бог Индра) III. 1 

уччхеда (унищожение; разпад; разпадане) XV. 11; 
XVII. 20; XXI. 14–17; XXVII. 11 
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утпàда (възникване; раждане) VII. 1–5, 8, 13, 18–19, 
25, 29, 32–34; XXIV. 17 

удая (поява; проявление; резултат) XVI. 5; XVIII. 1; 
XXI. 15–16; XXIV. 1, 20; XXV. 1, 2 

удàхðта (илюстриран; подкрепен с пример; показан 
за пример) VII. 34 

удбхóти (възникване, поява) VI. 3 
упаламбха (постигане, достигане; възприятие, наб-

людение; обект (на възприятие) 
упашама (покой, успокоение; само–успокояване; 

постигане на покой) 
упаламбхопашама (успокояване; успокояване на 

обекта) XXV. 24 
ðддхи-саìпàда (психо-кинетична сила) XVII. 31 
карма (действие; дело; работа) II. 19; VIII. 1–3; 9–13; 

X. 1; XVII. 2–3, 5–6, 10, 14–18, 20–23, 25–27, 29–30, 32–
40; XVIII. 5; XXVI. 1; XXVII. 11 

криÿ (действеност, активност; усилие) I. 4; VIII. 2, 4–
6; XXIV. 17, 37 

калпа (измислица) XXII. 9; калпанà (мисъл) IX. 12, 
XVII. 12, 13 

кàма (желание, страст; наслада; любов); кàмагуîа 
(брегове на насладата) XVII. 11 

кàла (време) XVII. 6; XIX. 1, 3, 5–6; XXI. 21 
клеша (нечистотия; петно) XVII. 26–27, 33; XVII. 5; 

XVIII. 5; XXIII. 2–6, 24–25 
клешàтмака (нечиста/опетняваща същност) 

XVII. 26, 27 
клиøòа (опетнен) XXIII. 5 
гамана (движение; ходене) II. 3–7, 9–11, 13–14, 16–

20, 24–25 
гамямàна (движещ се (по настоящем) II. 1–5, 12–14, 

17; III. 3; VII. 14; X. 13; XVI. 7 
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гата (отминал, заминал, преминал; намиращ се в/ на; 
изчезнал) II. 1, 12–14, 17; III. 3; VII. 14; X. 13; XVI. 7 

гати (ход; движение; протичане; път; средство; из-
ход; положение; съдба) II. 2, 4, 17–18, 20, 22–23, 25; 
XXVI. 1–2 

гочара (сфера; обсег; обзор) III. 1 
граха (улавящ, хващащ) XVI. 9 
грàха (вкопчване) XXII. 13; XXIII. 13–16 
гхатан (споря, твърдя; воювам; спорещ, твърдящ) 

XXIV. 32 
гхана (здрав; плътен; дълбок; маса; солиден, маси-

вен; реален/субстанциален) XXII. 13 
гхрàîа (обоняние; нос, муцуна; помирисване) III. 1, 9 
читта (мисъл) IV. 7; XVII. 9–10; XXIV. 12; читта-

гочара (сфера на мисълта) XVIII. 7 
чинтà (мислене) XXII. 14 
четанà (воля) XVII. 2, 3, 5 
чеøòà (усилие) осъществяване II. 2 
чхедана (разрязване; разсичане; разделяне) VII. 31 
джанту (съзнателно същество) XVII. 28 
джарà (остаряване; гниене) VII. 24; XI. 3–6; XXV. 4; 

XXVI. 8 
джина (победител; просветлен; светец (в будизма и 

джайнизма) XIII. 8 
джèрîа (остаряване, остарял; разпадане) XIII. 5 
таттва (истинска същност; истина; реалност; есен-

ция; основен принцип) XV. 6; XVIII. 9; XXII. 8; XXIV. 9 
тирaскðта (отделен; разделен) VI. 1; X. 7; XXVII. 20 
туля (еднакъв, същ, сходен) XX. 20; XXI. 3 
тðøîà (жажда; алчност; стремление, желание) XVII. 

28; XXVI. 6 
тðøямàна (жадуващ; алчен за; желаещ) XXVI. 6 
даршана (възприятие, виждане) III. 1–6, 8–9; IX. 1–4, 

6–7, 10–12; XIV. 1 
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дðøòа (възприет, видян) 
дурдðøòи (погрешно възприет; погрешно ви-

дян/разбран) XXIV. 11 
дðøòи (поглед; разбиране; осъзнаване; око; възглед, 

светоглед; учение, теория) XIII. 8; XXVII. 1–2, 13, 29–30 
дуõкха (мъка, страдание; неудовлетвореност, нещас-

тие) XII. 1, 3–10; XXIII. 22; XXIV. 21, 23, 25, 39–40; 
XXVI. 8–9, 12 

дешанà (наставление; поучение; учение) XXIV. 8 
дешита (показан; преподаден; установен; научен) 

XVII. 20; XVIII. 6; XXV. 24 
доøа (порок; недостатък; грешка; слабост) VIII. 8; 

XVII. 12, 16, 23; XXIV. 15; XXVII. 12 
дхарма (нещо; природа) I. 7–9; XVII. 5; XXIV. 19; 

XXV. 24; добър VIII. 5; XXIV. 6, 33–35; учение XVII. 20; 
XXIV. 5, 12 

дðøòа (= дðøòа-джанман) (настоящо съществуване/ 
настоящ живот) XVII. 18 

дхармàõ (мн. ч. ) (понятия) XXIII. 7–8 
дхарматà (природа на нещата) XVIII. 7 
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XXV. 1–2; XXVI. 11–12 
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XXIV. 28 
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XXIV. 2, 27 
пратяя (условие, предпоставка) I. 3, 5–6, 9, 11–14; 

XV. 1; XVII. 27, 29; XX. 1–4, 8, 23; XXVI. 2, 6 
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