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Предговор към френското издание
Историята на будизма е белязана от
изпитания, които са накарали хората да
забравят дхарма т.е. учението на Буда. От
мюсюлманското
нашествие
през
Средновековието, довело до унищожаването
на будизма във вида, в който е съществувал по
онова време в Индия, до текстовете, добавяни
неправомерно през вековете към списъка със
сутри, будизмът е твърде различен от онова,
което западният свят познава под това
наименование
днес.
След
всички
престъпления, лъжи и фалшиви претенции до
западния човек е достигнала една твърде
изкривена, осакатена и прочистена версия на
това хилядолетно учение.
Желанието да се разпръснат тези заблуди
лежи в основата на написването на книгата,
чиито единадесет истории са напълно
достъпни за всички. В това се състои и
първото ѝ предимство - за да се прочете тази
книга не са необходими никакви познания по
будизъм. Достатъчно е човек да се остави на
текстовете и на собственото си въображение,
за да заплува в дълбоките води на дхарма.
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Следователно нека бъдем наясно - тази
книга е преди всичко една покана за пътуване.
Но това е пътуване, което ще отведе мисълта
до границите на човешката природа, на
нейните вълнения и нейната мъдрост.
Човешките
премеждия
са
разгледани,
изучавани и оценени с окото на мъдростта на
дхарма, което винаги търси да извлече
съкровената същност дори от най-баналните
събития. Златото винаги е скрито под скалата
и в крайна сметка, читателят е поканен да
участва именно в търсенето на будисткото
злато.
Всяка история служи, за да се преподаде
или по-точно казано да се съживи словото на
Буда, слово, което резонира пряко в първите
китайски преводи на сутрите - свещените
будистки текстове. Това е второто предимство
на книгата - удоволствието от едно четене,
което дава простор на ума и в същото време го
обучава.
Защото след пристигането на будизма в
Европа в средата на XIX век европейците са
си изградили една романтична и въображаема
представа, която няма нищо общо с истината
на Буда. Учението на Буда се е превърнало в
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един напълно въображаем свят, една
фантазия, една чудноватост, както отбелязва
Доналд Лопес в произведението си „Тибетско
очарование“. Оттук произтича и трудността да
се отсее оригиналното слово на Пробудения от
думите, приписани му от ересите през всички
изминали векове. В това отношение книгата,
която държите в ръцете си, поставя началото
на един нов поглед, на едно пълно
преразглеждане на представите, които сме
имали до този момент. Тя ни повече, ни помалко започва революция в разбирането на
будизма.
Асоциация на истинското сърце
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Един предишен
живот в Тибет
и други будистки истории
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Един предишен живот в Тибет историята на един развод
Когато пътувам в Тайван или в околните
държави заедно с децата си, хората се
изненадват колко интересни са лицата им евразийските им черти привличат вниманието
и разпалват любопитството. По-общителните
ме заговарят и ме питат за причината, поради
която съпругата ми не пътува с нас. В такъв
случай винаги ме изненадва колко неудобно
се чувстват събеседниците ми, когато им
отговоря, че съм разведен. В Азия разводът се
възприема като нещо много негативно.
Веднъж един приятел на брат ми ни
покани - мен, децата, родителите ми и децата
на брат ми да похапнем в дома му. Този човек
вече беше гостувал няколко дни в дома ми при
едно негово пътуване до Париж. Тогава се
беше запознал с жена ми. Когато обаче ме
попита къде е тя и му отговорих, че сме се
развели, той остана изумен. Разговорът около
масата замря напълно и всички се
споглеждаха смутени. На тръгване от дома на
нашия домакин и докато вървяхме към колата,
баща ми не пропусна да ме упрекне:
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„Хубаво, че си разведен, но за какво ти
трябваше да го казваш пред всички?“ - попита
той. „Не можа да измислиш някакво
благовидно обяснение защо жена ти я няма?
Много ме изложи тази вечер! Направо си
кръгъл идиот!“
Аз не му отговорих. Предпочетох да
оставя баща си да изрази гнева си, но без да
забравям, че по-късно ще трябва да издебна
удобен момент и да му обясня насаме моята
гледна точка. За съжаление това така и не се
случи,
защото,
като
по-малък
син,
семейството ме считаше за неособено разумен
и никой не смяташе един подобен разговор за
необходим. Усмихвах се кисело, когато ми
напомняха за този предразсъдък.
По онова време все още имах много
съмнения относно това какво точно е да
бъдеш практикуващ будизма Махаяна, защото
бях само обикновен последовател на будизма
с посредствена практика. И все пак аз твърдо
заявявах на всички, които желаеха да чуят, че
изучавам истинското учение на Буда. В тази
връзка бих желал да ви представя как
възприемам моя развод.
Когато ви кажа, че съм разведен само
произнасям една дума, нали? Тази дума има
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ли начало и край? Да, естествено.
Следователно тази дума е онова, което
наричаме
функционална
дхарма,
едно
проявление - в случая на тялото и на неговата
способност да говори. Изразът „аз се
разведох“ принадлежи ли на даден език?
Естествено! Следователно какво е това?
Просто непрестанното действие на нашето
мисловно съзнание, докато поражда езика.
Това е процес, който позволява на мисловното
съзнание да прояви даден език. Следователно
става дума за част от петте агрегата1, както се
наричат в будизма.
1

Петте агрегата, наричани и петте скандхи, са
агрегатът на формата, съставен от четирите
елемента (вода, земя, огън, въздух), агрегатът на
усещанията (емоции и чувства), агрегатът на
възприятията (първоначалното разпознаване или
идентифициране на каквото и да е нещо, обект или
вещ, независимо дали се минава през езика или
не), процесът, наречен още агрегат на
образуването
(механизмът
на
промяна,
благодарение на който сменяме едно действие с
друго) и агрегатът на виджнаните (първите седем
виджнани т.е. петте виджнани или съзнания, които
съответстват на петте сетива, мисловното съзнание
и манас) .
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В Сърдечната сутра се казва, че петте
агрегата са празни, че не са „истински“.
Следователно, е напълно лишено от смисъл да
се ядосваме за нещо, което не е истинско или
да мислим, че сме се опозорили заради нещо
толкова незначително. Освен това, в случая
„достойнството“, което толкова се страхуваме
да не изгубим, няма и най-малката стойност.
Фразата, която казах по повод моя развод, е
нетрайна и няма нужда да се губи
самообладание заради нея. Разводът ми вече
беше факт и приятелите ми рано или късно
щяха да узнаят за него. Защо тогава да не
говоря открито пред всички?
Преди да се разделим с жена ми, тя често
отсъстваше, като твърдеше, че става дума за
служебни командировки. Случваше се и да ми
казва, че е трябвало да купи това или онова,
когато искаше да ми обясни защо се прибира
толкова късно. Понякога използваше като
претекст, че трябвало да купи торта за някакъв
рожден ден, но се прибираше вкъщи късно и
то без тортата, за която беше говорила. Когато
ѝ говорех, не ме слушаше. След смъртта на
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баща си беше нестабилна психически и беше
похарчила голяма сума пари за посещения при
психолог. И все пак тя не смяташе, че има
какъвто и да е проблем. Напротив, вярваше, че
аз съм човекът с проблеми, като настоя да се
консултирам с психолог и за да ми „помогне“
дори ме придружи на сеансите. Тя се
възползва от тези посещения, за да му говори
на свой ред. След третия сеанс психологът
прецени, че излишно да ходя повече, тъй като
така и не можа да открие в мен нещо, за което
да е необходима неговата компетентна помощ.
За сметка на това, той беше на
противоположното мнение по отношение на
жена ми и ѝ препоръча да проведе
продължителна терапия. По този повод се
сещам за една китайска поговорка, в която се
казва, че онзи, който се чувства зле, си мисли,
че и всички останали се чувстват зле.
Мнението на психолога изобщо не хареса на
жена ми, така че тя си намери друг лекар, при
който започна да ходи редовно.
Давах си сметка, че все повече се
отдалечаваме един от друг. Тя престана да
споделя с мен своите проблеми, страхове или
болки. Предпочиташе да говори за тях с
психолога си. По това време започна да ходи
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на уроци по салса и често да посещава сама
салса партита. Освен това ми отказваше
всякаква близост. За тази цел използваше найразлични предлози и решително отказваше да
разговаряме. Между нас вече нямаше
откровени дискусии както преди.
Един ден бяхме посетени от една
тайванска приятелка и нейния съпруг, които
останаха на гости за събота и неделя. Жена ми
се възползва, за да замине в командировка
още в неделя - грижливо гримирана и с много
елегантни дрехи. Приятелката ми се досети, че
това заминаване не беше свързано с
професионална командировка, както твърдеше
жена ми, а по-скоро с посещение при нейния
любовник. Когато жена ми се прибра, и
поставих ребром въпроса:
„Имаш ли любовник?“
Отначало тя отричаше. Но тъй като ѝ беше
невъзможно да обясни разумно защо
непрекъснато отсъства, накрая си призна, че
може би има любовник.
„Няма „може би“!“ - казах аз. „Може би“
означава, че със сигурност имаш любовник.
По-добре да се разведем!“
След това разговарях с моя учител по
кунгфу и той ми препоръча да ѝ дам втори
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шанс. Последвах съвета му и проведох дълъг
разговор с нея, като ѝ напомних, че трябва да
запазим семейството, което сме създали. След
като ѝ казах това, тя дълго плака. Оставих ѝ
една седмица за размисъл, което пък я накара
да ми каже, че съм много мил. През
следващите месеци тя отново имаше
множество „командировки“, до такава степен,
че домът ни беше само хотел за нея.
Един ден ми заяви, че ще замине в
командировка с нейна колежка. За съжаление
обаче същия ден въпросната колежка ми се
обади, за да я свържа с лекар, практикуващ
китайска медицина. Тя се възползва от случая,
за да ме попита дали не искам да говоря с
жена си, понеже тя била в нейния офис. Стана
ми ясно, че „командировката“ е била само
претекст, за да може жена ми да отиде при
любовника си.
„Пак ме излъга!“ - си казах аз, докато
кръвното ми рязко се вдигна и за малко да
припадна на работното си място.
Тя се прибра вкъщи след няколко дни.
Възползвах се да я попитам дали обича много
любовника си, на което най-после получих
като отговор едно честно „да“. Беше ми ясно,
че вече няма никакво друго решение освен да
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се разведем. Отидох да разговарям с адвоката
на моята фирма с твърдото решение да
започна процедурата.
След
като
уредихме
първите
формалности, жена ми поиска да получи
половината къща, а аз да поема изцяло
разходите за децата. Тъй като заплатата ѝ
беше ниска, тя желаеше освен това в
продължение на седем години да получава
специална издръжка, с която да поддържа
досегашното си ниво на живот. Така щеше да
продължи да живее охолно и след раздялата
ни. Това е една особеност на френските
закони - да се позволи на човек с ниски
доходи да запази добро ниво на живот и след
развода. Не става дума обаче за неотменимо
право - съдията е онзи, който взима крайното
решение.
От адвоката на фирмата ми научих, че
всъщност можех да се отърва от жена си, без
да ѝ платя и един евроцент. Тази идея обаче
определено не ми допадаше и не се чувствах
добре. От друга страна, не ми се искаше да
пожертвам част от къщата. Чувствах се
толкова объркан, че от време на време дори
мразех жена си, но и се борех с това чувство.
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