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Осем братя живеят под един покрив, 

един от тях е умен,

а друг – по-скоро глупав.
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Петима от братята въртят 

търговия пред къщата, а последният 

внимателно наблюдава всичко.
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Кои са те?

Всъщност „Осем братя под един покрив“

се отнасят за една и съща личност. 

Странно, нали?

„Под един покрив“ означава, че те всички 

живеят в една и съща къща. Можеш ли да 

отгатнеш коя е тази къща?

Но да, това е тялото ти!
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„Братята“ (можехме да ги наречем и

„сестри“!) са различни части, които 

наричаме съзнания. Тези осем 

съзнания работят по начин, който 

дори не подозираш.

А всички тези съзнания заедно 

образуват онова, което наричаме 

„ум“. Всеки от нас се нуждае от тези 

осем съзнания, за да живее 

нормално. Следователно умът е 

съставен от осем части – осем братя. 

Осемте съзнания работят винаги в 

унисон, като един опитен танцов 

състав, чиито членове изпълняват 

различни задачи.
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Първите пет братя, които въртят търговия

пред къщата, са съзнанието на очите, 

съзнанието на ушите, съзнанието на носа, 

съзнанието на езика и съзнанието на 

тялото. Това са нашите пет сетива: 

зрението, слухът, обонянието, вкусът и 

осезанието, които взаимодействат със 

света около нас като работливи пчелички 

и ни доставят непрестанно информация 

оттам поне докато сме будни.
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Онзи, който разбира и анализира цялата 

информация, идваща от петте братя, е 

шестият брат – мисловното съзнание. 

Той наблюдава отблизо, преценява и 

разглежда всичко, което правят петте 

братя, като един взискателен началник 

или опитен търговец. Ние си мислим, че 

това е нашият ум.



15



16



17

Ден след ден мисловното съзнание ни 

казва, че то е нашето истинско, 

върховно аз. Но ако то наистина 

командва всичко, защо е подложено на 

страданието на раждането, болестта, 

остаряването и смъртта отново и 

отново, докато живеем живот след 

живот? Не би ли трябвало да е 

способно да сложи край на всичко това 

и да се освободи от всички трудности и 

неудобства? То обаче не може да го 

направи.
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Мисловното съзнание е непостоянно, то 

може да обича и да мрази едно и също 

нещо само с няколко секунди разлика. На 

него лесно му доскучава и обича да си 

търси неща за забавление. Мисловното 

съзнание изчезва, докато спим, без да 

сънуваме, и очевидно не е вечно и 

безсмъртно.

 

Някои хора казват, че мисловното 

съзнание ще ни последва в следващите 

ни животи. Те го бъркат с истинското аз и 

искат да вярват, че това „аз, което 

познава само себе си“ ще го има вечно, 

но това не е така.
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Последните двама братя управляват 

нещата иззад завесата и ние изобщо не 

си даваме сметка за тях.
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Първият от тях е седмият брат и е 

наречен „манас“ или „седмото съзнание“. 

Той е бърз и с отлични реакции. Като 

един компетентен иконом той се 

занимава с всичко в къщата и взима 

решения всеки път, когато това се 

налага, като в същото време остава 

невидим. 
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Другият от невидимите братя – осмият 

брат – е наречен същността на Буда. 

Официалното му име е 

„татхагатагарбха“. (Опитай да 

произнесеш това!) Понякога го 

наричат също „осмото съзнание“ или 

„основното съзнание“. Осмият брат 

изглежда бавен и сякаш не реагира, 

но важността му е изключителна. Ще 

кажем повече за него след малко.
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Ден след ден манас – седмият брат – 

решава кога да затвори магазина и казва на 

първите шест братя да затворят всички 

врати и да спрат да приемат гости, за да 

можем да заспим. Но нито той, нито осмият 

брат, си почиват щом заспим. Всъщност те 

никога не спират – НИКОГА.
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Тъй като е буден през цялото време, 

манас взима крайното решение за всяко 

нещо, което правим. Например, когато 

някой спи дълбоко, но неговият манас 

усети голяма промяна в окръжаващата 

среда, то последният веднага буди 

шестия брат – мисловното съзнание – 

за да разбере какво става.
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Манас също си мисли, че е истинското аз. 
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И все пак, единственият измежду осемте 

братя, който живее вечно и не е докоснат 

от остаряването, смъртта или каквото и 

да е страдание, е осмият брат, 

същността на Буда (татхагатагарбха). 

Подобно на въздуха, който дишаме, 

същността на Буда няма форма и е 

невидима, но въпреки това тя е 

сърцевината на съществуването ни.



30



Въпреки че манас не е истинското аз, той 

прави нещо много важно. Когато тялото, 

в което се намира, не може повече да се 

използва, той решава да отиде в друго тяло. 

Тъй като манас вярва, че същността на Буда 

е част от самия него, той я тегли след себе 

си през различни животи и в различни тела.
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Манас тегли след себе си същността 

на Буда през безброй прераждания, 

а първите пет братя – мисловното 

съзнание и сетивата – са неспособни 

да ги последват. Както знаем всички, 

починалият няма усещания и 

възприятия, което означава, че 

мисловното ни съзнание, шестият 

брат, спира при смъртта и не влиза в 

следващия ни живот.



33



While we are alive, the Buddha-Essence 

keeps records of everything we do in each 

life, in the way a black box in an aircraft 

stores all the transmitted data. Applying the 

law of cause and effect – also called karma 

– to our conduct, the Buddha-Essence 

enables the creation of a new body of 

an animal, a human, a celestial being, or 

whatever form we deserve based on what 

we have done in our previous lives. 

Obviously, the "records" that the Buddha-

Essence of each person contains are 

unique to that person, since no two beings 

have ever done exactly the same things or 

had the same experiences. Think of how 

even identical twins are not totally alike in 

their personalities, hobbies, capabilities 
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Докато сме живи, същността на Буда 

записва всичко, което правим във всеки 

живот, както черната кутия на един самолет 

записва всички разговори. Като прилага 

закона на причинно-следствените връзки – 

закона на карма – към нашето поведение, 

същността на Буда позволява създаването 

на ново тяло на животно, човек, небесно 

създание или каквото и да е друго, което 

сме заслужили в зависимост от делата ни в 

предишните ни животи. 

Естествено, „записите“, които съдържа 

същността на Буда на всеки човек, са 

уникални и лични за него, тъй като няма 

дори двама души, които да са извършили 

точно едни и същи дела или да са 

преживели точно едни и същи неща. 

Спомни си, че дори физически идентичните 

близнаци имат различни характери.
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Ето защо някои хора имат специални 

таланти, които понякога демонстрират от 

най-ранна възраст.
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На десет години прочутият китайски поет Ли 

Бай вече пишел много красиви стихове. 

Великият европейски композитор Бетовен 

изнасял концерти в Кьолн, Германия, когато 

бил на не повече от осем години.

Те са показали такива способности, защото 

семената на техните таланти са били 

складирани в същностите им на Буда през 

предишните им животи и са се проявили през 

този живот. Това са примери за много хубави 

неща, донесени от предишни животи.
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Не само всички чувстващи същества – 

хората, животните, птиците, 

насекомите, ... – са създадени от 

собствените си същности на Буда, но и 

материалните обекти – галактиките, 

планетите, планините и реките – са 

породени от колективната работа на 

същностите на Буда на всички чувстващи 

същества, които споделят обща карма. 

Същността на Буда е най-невероятният 

вълшебник на света, но тя е невидима. Тя 

е нашето истинско аз.
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Същността на Буда не се променя от 

кармичните записи. Като една чаша, 

която може да съдържа различни 

напитки, тази същност винаги се 

запазва една и съща живот след живот 

независимо от нейното съдържание.

Буда познава абсолютно всичко, 

записано в неговата същност, натрупал 

е огромни заслуги и добродетели и 

притежава способността да използва 

всички функции, които същността на 

Буда може да предложи. Но след като 

същността на Буда няма форма, как да 

я намерим?
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Всъщност нашите очи не могат да виждат 

микроорганизмите, които са много малки, 

или пък галактиките, които са много 

отдалечени. Ние се нуждаем от микроскопи 

и телескопи. По същия начин, за да „видим“ 

същността на Буда, ни е нужен специален 

инструмент: „окото на мъдростта“.
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Как можем да отворим и използваме това око? 

Във всекидневния ни живот трябва да се 

отнасяме към другите с любезност и уважение, 

да развиваме нашата толерантност и 

състрадание, да уважаваме трите съкровища и 

да вярваме в учението на Буда. Ако си способен 

постоянно да правиш това, твоето око на 

мъдростта скоро ще се събуди. Като следваш 

упорито учението на Буда, твоето око на 

мъдростта ще се отвори веднага щом се съберат 

всички условия и ще си способен да „видиш“ 

същността на Буда, невидимия вълшебник в теб.



Можеш да се запиташ защо е нужно

да видиш невидимия вълшебник? 

Не е ли достатъчно да си добро дете?
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Да си добро дете, разбира се, е прекрасно. 

Но дори едно добро дете има всякакви 

записи от предишните си животи, складирани 

в същността му на Буда, които водят до 

безкраен цикъл от раждане, живот и смърт в 

зависимост от личната карма. Представи си, 

че си заклещен в едно виенско колело извън 

контрол, което не може да бъде спряно и 

което те прекарва през всякакви неща. Може 

да се окаже лесно да си добродетелен през 

един живот, но дали е възможно да правим 

онова, което е правилно, през милиарди 

животи и при най-различни обстоятелства? 

Достатъчен е един лош приятел или една 

грешка и ще трябва да живееш с 

болезнените последици от деянието си за 

много, много дълго време. В този случай 

дали ще е лесно да си добро дете?
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Това, което бута безспир въпросното виенско 

колело и го привежда в непрекъснато 

движение, е погрешното вярване на 

мисловното съзнание и на манас, че те са 

истинското вечно аз. Те си мислят, че да си 

добър човек е достатъчно, за да спре 

могъщата кармична сила, която е двигателят 

на виенското колело. Но трябва да се потърси 

същността на Буда, защото тя е единственият 

ум, който е вечен и неизменен. Изучавайки 

истинското учение на Буда, ние можем да 

променим кармичните семена, складирани в 

същността на Буда, като поправяме и 

пречистваме нашия манас от въздействията 

на лошите неща, които сме вършили. Като 

променяме добрите и лошите кармични 

семена в „черната кутия“ на същността на 

Буда със силата на нашата практика и чисти 

мисли, виенското колело ще започне да 

работи както трябва и ще бъде под наш 

контрол. Щом постигнем това, ще можем да 

напредваме към това да станем буди.
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Всеки от нас има потенциала да стане буда. 

По-точно всяко чувстващо същество може 

да стане буда. Ние сме равни по отношение 

на шанса ни да постигнем нивото на Буда. 

Когато станем буди – като Буда Шакямуни, 

Буда Амитабха и другите – ние ще 

придобием всезнаеща мъдрост.
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Когато станем буди ние ще можем да 

избираме къде и как да се преродим, така 

че да сме способни да учим всички и 

навсякъде как да се освободят от цикъла на 

преражданията.

 

Един буда е всезнаещ и следователно знае 

всичко за цялата вселена и за планетата, на 

която живеем, и също е наясно с всичко, 

което сме направили през безбройните си 

животи. Както знаем, всичко извършено от 

нас е записано в нашата същност на Буда, а 

Буда притежава необходимата мъдрост, за 

да получи тази информация, както ти би 

могъл да намериш някаква информация в 

твоя компютър.
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За да станеш буда, трябва да трупаш 

заслуги и да усъвършенстваш мъдростта 

си и да помагаш на безброй същества по 

пътя към достигането на нивото на буда. 

Ако можеш да овладяваш учението на 

Буда и да научаваш всичко за осемте 

съзнания във всичките ти животи, ти ще си 

в състояние да замениш малко по малко 

лошите навици като алчността, егоизма, 

арогантността и омразата със семената 

на чистите дела. Ако продължаваш да 

овладяваш учението на Буда и да 

следваш благородния път на 

бодхисатвите, в крайна сметка ще станеш 

буда.
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Когато станеш буда, ще можеш да 

облагодетелстваш безброй хора и да 

им помогнеш да се освободят от 

страданието на раждането, болестта, 

остаряването и смъртта. Ще можеш 

също да им дариш безкрайна 

мъдрост, която води към истинското 

освобождение и върховното щастие. 

Би ли желал да си способен да 

направиш това един ден?



Ако искаш наистина да станеш буда, може 

всеки ден да повтаряш следното пожелание:
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Нека получа безкрайните заслуги и 

мъдрост на Буда, за да мога да помогна 

всички чувстващи същества да се 

освободят от прераждането без край.

За да постигна това, обещавам искрено 

да изучавам учението на Буда и да науча 

всичко, което може да се научи за 

същността на Буда!
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The Eight Brothers



Eight brothers live under one roof

one is sharp, one is dim 
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five brothers do business out front 

and the last one 

keeps tabs on everything  
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Who are they? 

"Eight brothers under one roof” 

all add up to one person. 

Sounds strange, right?

"Under one roof” means

they all live in one house.

Can you guess what the “house” is?

That’s right, it’s your body!
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The "brothers” (we could also say sisters!) 

stand for the different parts of what we call

our "Great Mind."

Your mind is much more than you realize

and that’s why we call it 

the Great Mind.

Every one of us relies on eight forms of 

consciousness to live a normal life. So 

the Great Mind can be divided into eight 

parts, the eight brothers. The eight forms 

of consciousness work in unison all the 

time, like an experienced dance team, 

who work within their own scope of duties.
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Brothers One to Five "doing business out 

front" are the eye-consciousness, the ear-

consciousness, the nose-consciousness, the 

tongue-consciousness, and the body-

consciousness. These are our senses – 

sight, hearing, smell, taste, and touch – and 

they interact with the outside world like busy 

bees, constantly giving us information about 

the world around us when we're awake.
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The one who understands and analyses 

all the information supplied by these five 

brothers is Brother Six, the mental 

consciousness. He keeps a close watch, 

weighing and considering everything the 

first five brothers do, like a sharp manager 

(or a helicopter mom!). He's what we think 

of as our mind.
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Day to day, the mental consciousness tells us 

he is our real, ultimate Self. But if he were really 

in control, why would he let himself experience 

the suffering of birth, sickness, aging, and death 

again and again as we go through lifetimes one 

after the other? Shouldn't he be able to put a 

stop to all this and free himself from all the 

difficulty and discomfort? But he can't.
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The mental consciousness is fickle; his likes 

and dislikes can flip in an instant. He gets 

bored easily and likes to stay entertained. 

The mental consciousness ceases in a 

dreamless sleep, so obviously it is not 

something eternal and imperishable. 

Some people teach that the mental 

consciousness will go on to future lives. They 

mistake it for the real Self and they want to 

believe that this "self-knowing self" will last 

forever but it doesn't.



The final two of the eight brothers

manage things behind the scenes and

we are totally unaware of them.
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One of them, Brother Seven, is called "manas" 

or the "seventh consciousness." He is very 

quick and responsive. Like a top-notch butler, 

he takes care of everything in the house and 

makes decisions whenever necessary while 

staying invisible.
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The other unseen brother, Brother Eight, 

is called the Buddha-Essence. His formal 

name is "tathāgatagarbha." (See if you 

can say that out loud!) Sometimes he's 

also called the "eighth consciousness" or 

the "foundational consciousness." Brother 

Eight seems dim and unresponsive but is 

extremely important. We’ll talk more about 

him later.
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Day to day, it is actually manas – Brother 

Seven – who decides when to close up shop 

and tells Brothers One to Six to close all the 

doors and stop receiving guests so we can fall 

asleep. However, neither Brother Seven nor 

Brother Eight rests after we fall asleep. In fact, 

they never take even a moment's break—

EVER.
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Since he is awake all the time, manas is the 

one who makes the final decision about 

everything we do. For example, when a 

person is sound asleep, if manas senses any 

noticeable change in the environment, he 

wakes up Brother Six—the mental 

consciousness—right away to find out what 

is going on.
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He also believes that he himself is 

the real “Self.”  
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However, among the eight brothers, 

only Brother Eight, the Buddha-

Essence (the tathāgatagarbha), lives 

forever and is unaffected by old age, 

death, or any kind of suffering. Like 

the air we breathe, the Buddha-

Essence is formless and invisible yet 

it is the central core of our existence.
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While manas isn't the real Self of a being, 

he does one very important thing. When a 

person's body is no longer usable, manas 

will decide to move to another one. Since 

manas believes the Buddha-Essence is 

part of himself, he drags it with him through 

many lifetimes in different bodies. 
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When the manas drags the Buddha-

Essence along with it through endless 

rounds of rebirth, the first five brothers—

the consciousnesses of the senses—are 

unable to follow them. As we all know, a 

dead person has no feelings and 

perceptions, which means that our 

mental consciousness, the sixth brother, 

also ceases at death and does not go on 

to the next life.



83



84

While we are alive, the Buddha-Essence keeps 

records of everything we do in each life, in the 

way a black box in an aircraft stores all the 

transmitted data. Applying the law of cause and 

effect – also called karma – to our conduct, the 

Buddha-Essence enables the creation of a new 

body of an animal, a human, a celestial being, 

or whatever form we deserve based on what we 

have done in our previous lives. 

Obviously, the "records" that the Buddha-

Essence of each person contains are unique to 

that person, since no two beings have ever 

done exactly the same things or had the same 

experiences. Think of how even identical twins 

are not totally alike in their personalities, 

hobbies, capabilities and appearances.
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This is also why some people display

particular gifts, sometimes at very young ages. 
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They displayed such brilliance because 

the seeds of their gifts had been stored in 

their own Buddha-Essence and brought 

forward from their previous lives. These are 

examples where very good things came 

from previous lives.
87

The famous Chinese poet Li Bai was proficient 

in poetry at the age of ten. The great 

European composer Beethoven held concerts 

in Köln, Germany at the age of eight.
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Not only is every sentient being—people, 

animals, birds, insects, etc.—created by its 

own Buddha-Essence, but everything in the 

physical world—galaxies, planets, mountains, 

and rivers—is created collectively by the 

Buddha-Essences of karmically-related 

sentient beings working together. The 

Buddha-Essence is indeed the most amazing 

yet invisible magician. It is our real Self.
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The Buddha-Essence itself isn't changed by 

the karmic records. Like a cup that can hold 

different drinks, it's the one thing that stays 

the same, regardless of its contents, life after 

life. 

A Buddha is someone omniscient of all the 

knowledge stored in his Buddha-Essence, 

has perfected the merits and virtues, and 

possesses the ability to utilize all the features 

the Buddha-Essence has to offer. But the 

Buddha-Essence is formless and shapeless, 

so how can we find it?
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Think of how our eyes cannot see 

microorganisms because they are very small or 

distant galaxies because they are very large. We 

need the help of microscopes and telescopes. 

Similarly, to “see” the Buddha-Essence, we need 

to have a special tool, the “eye of wisdom.”
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So how can we open and use our wisdom-eye? 

In everyday life, we should treat people with 

kindness and respect, cultivate tolerance and 

compassion within ourselves, respect the Three 

Jewels, and accept the Buddha’s teachings with 

faith. If you can do all these consistently, your 

wisdom-eye will soon awaken. By cultivating the 

Buddha Dharma with diligence, your wisdom-

eye will open when all the conditions are right, 

and you will be able to “see” the Buddha-

Essence, the invisible magician in you.



You may wonder:

Why do we need to see the “invisible magician”?

Isn't it enough just to be a good kid?
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Being a good kid is of course the right thing 

to do. But even a good kid has all kinds of 

records from past lives stored in the Buddha-

Essence, which will result in endless rounds 

of birth, life, and death – your karma. Imagine 

yourself stuck on an uncontrollable Ferris 

wheel that cannot be stopped, one that brings 

you through many kinds of environments. It 

may be easy to be a virtuous person for one 

life, but is it possible to stick to the right 

course over trillions of lifetimes in different 

situations? All it takes is one bad friend or 

one slip, and you’ll have to live with the 

painful consequences of your misconduct for 

a very, very long time. In that case, would it 

still be easy to be a good kid?
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What keeps this Ferris wheel of rebirth 

going are the mistaken beliefs of the 

mental consciousness and the manas that 

they are the real and eternal Self. They 

think being a good person can halt the 

powerful karmic force that drives the Ferris 

wheel. Instead, we must seek the Buddha-

Essence because it is the only mind entity 

that is everlasting and unchanging over 

time. By learning the correct Buddha 

Dharma, we can change the karmic forces 

stored in the Buddha-Essence by 

correcting and purifying manas from the 

effects of any bad things we've done. As 

we change the good and bad karmic forces 

with pure practices and enlightening 

insights, the Ferris wheel will begin to 

function properly and come under our 

control. When it does, we can move toward 

becoming a Buddha.
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Potentially, every one of us can become a 

Buddha. To be more precise, any sentient 

being can become a Buddha. So we are all 

equal in terms of our chance of attaining 

Buddhahood. When we become a Buddha—

like Buddha Shakyamuni, Buddha Amitabha, 

or any other Buddhas—we will acquire 

omniscient wisdom.



98

As a Buddha, we will each have the power to 

choose our rebirth in any world and become any 

kind of sentient being, so that we can teach 

people anywhere about the wisdom of liberation 

from the uncontrolled cycle of rebirth. 

A Buddha is omniscient, as he knows everything 

about the universe and the planet we live on, as 

well as everything we have done over the 

countless lives we have lived. As we know, 

everything we do is recorded in the Buddha-

Essence and a Buddha has the wisdom to 

access the information stored in it, like you can 

find the information on your computer.
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To become a Buddha you have to perfect 

your merits and wisdom, as well as assist 

countless other sentient beings on their way 

toward Buddhahood. If you can cultivate the 

Buddha Dharma and learn all about the Eight 

Consciousnesses in each and every life you 

live, then you can gradually replace negative 

habit energy, such as craving, egoism, 

arrogance, and aversion, with the seeds of 

pure actions. As long as you continue to 

cultivate the Buddha Dharma and follow the 

noble path of bodhisattvas, you will 

eventually attain Buddhahood.
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When you become a Buddha, you will be 

able to help benefit countless other people 

and liberate them from the suffering that 

comes with birth, aging, sickness, and death. 

As well, you can bring them never-ending 

wisdom that leads to true liberation and 

ultimate happiness. Would you want to be 

able to do that one day?



If you really want to become a Buddha, you can 

make the following vow every day:

102

May I acquire the unsurpassed merits and 

wisdom of a Buddha, so that I can help 

liberate all sentient beings from endless 

rounds of rebirth.

To achieve this, I sincerely vow to cultivate 

the Buddha Dharma and learn all there is to 

know about the Buddha-Essence.
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