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Дисертационният труд е обсъден и насрочен за публична защита на 

заседание на Катедра „Класически Изток“ към ФКНФ на СУ „Св. „Климент 

Охридски“, проведено на 02.12.2013 г. Дисертационният труд със заглавие 

„Женският образ в будистката традиция на Индия и Тибет“ се състои от увод, 

четири глави, заключение и списък с използвана литература. Освен тях са 

включени и списък с илюстрации, приложения с преводи от тибетски и 

таблици с класификация и символика на изследваните образи. Обемът на 

дисертационния труд е 402 страници, от които 297 страници са основен 

научен текст. Списъкът с използвана литература обхваща 186 заглавия. Броят 

на използваните илюстрации е 338.  
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I. Характеристика на дисертационния труд 

 

1. Обект и предмет на изследването 

 

Женският образ в будистката традиция на Индия и Тибет обхваща 

божествени фигури на богини и исторически жени. Те изпълняват различни 

функции, които обхващат всички аспекти на човешкия живот. Богините се 

проявяват в различни аспекти (мирни, полугневни, гневни) и въплъщават 

духовни качества, които трябва да се пробудят и култивират в съзнанието на 

последователите на учението на Буда. Те заемат важна роля не само в 

ритуалите на будистката традиция, но и в нейните философия, изкуство и 

литература.  

Обектът на настоящето изследване е будистката традиция в Индия и 

Тибет. Тя е разгледана  в нейната историческа цялост – от ранния будизъм до 

неговото развитие в съвременността. Това включва трите основни направления 

в будизма: Тхеравада, Махаяна и Ваджраяна. Предметът на изследване в 

дисертационния труд е женският образ. Той е разгледан като действителен 

образ (исторически жени в индийската и тибетската история) и като божествен 

образ (будистки богини). 

 

2. Цели и задачи на изследването 

 

Целите на дисертационния труд са следните:  

1. Проучване на генезиса и развитието на женския образ в будистката 

традиция на Индия и Тибет. 

2. Установяване на това как женските образи в двете будистки традиции 

взаимно се обуславят, променят и влияят. 
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3. Определяне до каква степен ранните представи за женския образ в 

индо-тибетския будизъм са съхранени в съвременността. 

За постигане на така формулираните цели е необходимо да бъдат решени 

следните задачи:  

1. Установяване на основните характеристики на женския образ в 

различните етапи от развитието на будизма в Индия и Тибет. 

2. Задълбочено изследване на женските образи от гледна точка на: 

значение на тяхното име, легендарен и исторически произход, иконографски 

образ, литературни свидетелства и ритуална практика. 

3. Определяне на това как автохтонното контаминира с привнесеното в 

тези образи и дали има акултурация в тяхното функциониране. 

4. Съпоставка на ролята на женските образи в будистката традиция на 

изследваните култури и в тантрическия хиндуизъм. 

5. Установяване дали в тяхната поява и развитие има заложен код. 

6. Анализиране на гледни точки от съвременната западна наука, които 

касаят женските будистки образи. 

Средствата за постигане на целите на дисертацията включват събиране и 

анализиране на оригинални източници от различните епохи, както и 

систематизиране на наличната до сега информация по темата. Литературните 

свидетелства включват сутри, тантри, наръчници за практика, молитви, 

биографии и др. Повечето от цитираните молитви са авторски превод от 

тибетски и могат да се видят заедно с оригиналния текст в първото 

приложение. Събирането на илюстративен материал е друго важно средство за 

постигане на целите на дисертацията. Важен източник за набавяне на 

изследваните материали са библиотеки и музеи с будистки експозиции, също 

така лекции и интервюта с тибетски будистки учители. 
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3. Методи на изследване 

 

За осъществяване на целите и задачите на дисертацията е възприет 

подхода на мултидисциплинарно изследване на базата на няколко метода на 

анализ – историографски, анализ и синтез и сравнителен анализ. Материалите 

са подложени на тази комплексна методология, като в общ план се изхожда от 

частното към общото – от отделните женски образи, към обобщаване на 

тяхната роля в отделните етапи от развитието на будизма. 

Дисертацията е принос към увеличаващата се литература, посветена на 

женския образ в будизма. Голяма част от изследванията на темата са дело на 

западни жени, преподаватели в различни университети, между които Шоу, 

Симер-Браун, Гяцо, Кампбел, Клейн, Алионе, Хаас и др. Срещат се важни 

публикации на темата от тибетски автори, като Бокар Ринпоче, Тринле Норбу 

Ринпоче, Келсанг Гяцо, Палден Шераб Ринпоче и др. Отделни аспекти от 

проблемите на женския образ в тибетския будизъм са разглеждани и от някои 

български изследователи като Александър Федотов. Голяма част от 

изследванията разглеждат отделни женски будистки образи или тяхното 

развитие в определени исторически етапи, но не и в цялостен и съпоставителен 

аспект. Фундаментални са проучванията на Шоу, посветени на будистките 

богини в Индия и на жените в тантрическия будизъм, както и на Симер-Браун, 

която разглежда задълбочено същността на дакини. 

 

4. Актуалност на проблема 

 

Темата за женския образ в будистката традиция на Индия и Тибет е 

актуална най-вече в съвременността. Тя става по-популярна с развитието на 

будизма на Запад. Публикациите на темата, мултиплицирането на 
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иконографските изображения на будистките богини, документалните филми и 

най-вече феноменът на нашето време – интернет, предизвикват все по-голям 

обществен интерес към проблема. Неособено големият изследователски 

интерес към темата, липсата на солидна световна и българска историографска 

традиция и отсъствието на цялостно изследване, провокираха настоящото 

изследване. Темата не е изследвана в нейната историческа цялост, по 

отношение на развитието на женския образ от ранния будизъм до 

съвременността. Също така малко са изследванията, които включват 

сравнителен анализ на женския образ в индийската и тибетската традиции. 

Ограниченият превод на санскритски и тибетски извори, които разкриват 

женските образи, както и малко изследваната им иконография, бяха 

допълнителен стимул за изследването. Дисертационният труд провокира важен 

научен дебат, представяйки различни противоречиви въпроси в концепциите на 

будизма. 

 

II. Съдържание на дисертационния труд 

 

Съдържанието на дисертационния труд има следната структура: 1. Увод, 

2. Глава I. Генезис на женския образ в ранния будизъм на Индия и Тибет, 3. 

Глава II. Развитие на женския образ в Махаяна будизма на Индия и Тибет, 4. 

Глава III. Развитие на женския образ във Ваджраяна будизма на Индия и Тибет, 

5. Глава IV. Женският образ в будистката традиция на Индия и Тибет в 

съвременния свят, 6. Заключение. 

 

1. Увод. В тази част на изследването въвеждам проблемите, свързани с 

женския образ в будистката традиция на Индия и Тибет. Също така очертавам 

основните направления, по които ще осъществя изследването на проблема, 
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както и средствата и методите, които ще използвам за анализа. Уводната част 

съдържа също преглед на литературата по темата и нейната актуалност. 

 

2. Глава I. В тази глава проследявам генезиса и развитието на женския 

образ в ранния будизъм. Това включва описание и анализ на ролята на 

основните божествени и действителни женски образи в ранните етапи на 

развитие на будистката доктрина. Божествените женски фигури, които 

представям, са тези на майтхуна и якшини. Действителните образи са на 

жените, свързани с живота на Буда: Маядеви – неговата майка, Гаутами – 

неговата леля, Яшодхара – съпругата му и Суджата – първата му 

последователка. Чрез анализа на тези образи откривам основните представи, 

свързани с женското начало в ранния будизъм. Също така установям приликите 

и разликите между ролята на женските образи в будизма и тантрическия 

хиндуизъм, както и в индийския и тибетския будизъм. Това допринася за 

крайния анализ на взаимодействието на женските образи през различните етапи 

от развитето на будистката традиция в Индия и Тибет. 

Фигурите майтхуна рядко се изследват в контекста на будизма, въпреки 

че тяхното място в будистката култура, и най-вече в изобразителното изкуство, 

е много съществено. Те служат като своеобразен мост между хиндуистката и 

будистката традиции на Индия и са едни от важните примери за връзката 

между двете религиозни системи. Като въплъщение на единението между 

мъжкото и женското начало, майтхуна символизира сътворението и 

зараждането на живота. Този принцип е заложен в будистката традиция, 

подобно на други религиозни системи. Женската фигура в двойката майтхуна 

изразява древния индийски идеал за женска красота, който се свързва с 

творческото начало и плодородието. Този идеал е въплътен и в митичните 

якшини. Те са важен пример за асимилирането на образи от култовата практика 
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на Индия в будистката традиция. Тяхната роля е на медиатори между 

божествата от древното минало и зараждащите се идеи на будизма. Якшини 

символизират също двубоя в ранния будизъм между почитането на природния 

свят във всичките му измерения и освобождението от чувствените желания. Те 

предизвикват противоречие във връзка с въпроса дали фигури с еротичен вид 

като техния, имат място в будистките храмове.  

Маядеви е образ, който се характеризира с божествена и действителна 

природа. Като майка на Буда, тя е една от най-важните женски фигури в цялата 

история на будизма. Заради майчината любов, която въплъщава и представата 

за майка на всички Буди, Маядеви се възприема като прототип на по-късните 

представи за женското начало като съвършена мъдрост. Нейната фигура също 

осъществява връзка между будизма и предшестващите религиозни и 

философски вярвания в Индия. Това взаимодействие може да се види в 

полисемантиката на нейното име, което изразява будистката идея за 

илюзорността на феномените, както и в иконографията й, която наподобява 

фигурите на якшини. Маядеви става популярна в тибетския будизъм, но 

единствено като майка на Буда, без самостоятелно значение във философската 

или ритуална страна на традицията. Любопитен факт е, че в тибетската 

традиция се среща мъжко божество, което носи името на майката на Буда и се 

свързва с йога на сънищата. Връзката между двете божества до този момент не 

е изследвана, но според мен тя заслужава внимание не само във връзка със 

съвпадението на имената, но и по отношение на илюзиите и сънищата, с които 

се свързват. Образът на Маядеви предизвиква противоречие във връзка с 

непорочното зачатие на Буда и неговото необичайно раждане. Майчинството, 

като символ на състраданието, в ранния будизъм се разграничава от 

сексуалността, която се приема като нечиста и предизвикваща вкопчване в 

самсара.  
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След смъртта на майката на Буда, неговата леля Махапраджапати поема 

грижите за него. Тя става първата будистка монахиня и духовен учител, чиито 

духовни постижения са съпоставими с тези на племенника й. В ранния будизъм 

тя има най-голям принос за разпространението на учението на Шакямуни и се 

превръща в модел за това как жените да следват духовния път. Нейният образ 

не е популярен в тибетския будизъм и няма особено отношение към 

философската и ритуалната му страна. Образът на Махапраджапати също 

предизвиква противоречие във връзка с това дали тя трябва да се нарича Буда, 

след като е постигнала просветление. Въпреки нейното величие, тя остава в 

сянката на своя племенник и сведенията за нея, както и иконографските й 

образи са твърде малко. Друг образ, който остава в неговата сянка, е съпругата 

му Яшодхара, която също става монахиня и постига състоянието на архат. 

Противоречиви са мненията относно страданието, което Буда й причинява, след 

като напуска семейството си. Също така в езотеричния будизъм съществува 

версия, че Буда постига просветление, благодарение на физическия съюз със 

своята съпруга. Тази гледна точка към неговата крайна реализация, обаче, не се 

приема в Тхеравада и Махаяна будизма. Спорен е и въпросът дали става дума 

за действителен или въображаем акт на сливане. Подобни са и противоречията 

във връзка с ролята на Суджата, първата последователка на Буда. Помощта, 

която тя му оказва се интерпретира по различни начини. Според тантрическия 

будизъм той постига просветление, благодарение на сливането си с нея. 

Ортодоксалният будизъм не приема тази версия за освобождението на 

Първоучителя. 

Заключението от изследванията в тази глава е, че въпреки важната роля 

на женските образи в ранния будизъм, те остават в сянката на просветлените 

мъжки фигури и най-вече на самия Буда. Божествените и действителните 

женски фигури имат важно значение предимно в индийската будистка 
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традиция и значително по-малко в тибетската. Всички те предизвикват 

определени противоречия, които произхождат от двойнственото отношение 

към жената.  

 

3. Глава II. Във втора глава разглеждам развитието на женския образ в 

Махаяна будизма. Това включва описание и анализ на ролята на основните 

божествени фигури – Праджняпарамита и Тара и на част от второстепените 

образи в пантеона. Целта отново е да съпоставя ролята на женските образи в 

махаянския пантеон и в тантрическия хиндуизъм, както и функцията им в 

индийския и тибетския будизъм. Също така в тази глава проследявам до каква 

степен тези образи продължават да бъдат актуални в развитието на будизма в 

съвременността.  

Резултатите от изследванията във втора глава показват, че женските 

божествени образи в Махаяна будизма въплъщават мъдростта и състраданието, 

които се приемат като аспекти на просветлената природа на Буда. Техните 

фигури изразяват майчинска топлина и грижа, а атрибутите им символизират 

освободителните им действия. Праджняпарамита е богинята, която 

персонифицира сутрите „Съвършенството на мъдростта“. Тя основополага 

будистката идея за женското начало, като въплъщение на мъдростта. Богинята е 

канонизирана в сърцевината на махаянския пантеон като фигура с 

първостепенно значение, поради това, че въплъщава трансценденталната 

мъдрост и носи името „майка на всички Буди“. След нея в Махаяна се появяват 

и други богини, които носят същите епитети, но за разлика от нея, те 

придобиват по-тясно специализирани функции и мъдростта при тях остава на 

заден план. Както махаянските сутри, така и богинята, заемат важно място в 

тибетския будизъм до ден днешен. „Сърдечната сутра“, като част от 

компендиума на Праджняпарамита, е най-популярният текст в цялата будистка 



 

9 

традиция. Сутрата е част от ежедневната практика в тибетските манастири. 

Тази традиция е съхранена и в съвременността. „Сърдечната сутра“ заема 

важна роля в ритуалите на тибетските будисти и представлява философска 

обосновка на практиката Чьо. В тибетския будизъм се приема, че богинята 

Праджняпарамита може да има човешки въплъщения. За нейни превъплъщения 

се смятат най-прочутите жени в цялата история на Тибет – Йеше Цхогьел и 

Мачиг Лабдрон. Подобно развитие на образа е уникално за тибетската будистка 

традиция и не се наблюдава в индийската.  

След Праджняпарамита като проявление на съвършената мъдрост, в 

будизма на Индия се появява Тара като израз на състраданието, породено от 

тази мъдрост. Първоначално тя се свързва с природните сили и по-късно 

придобива статута „майка на всички Буди“, благодарение на което се превръща 

в най-популярния будистки символ на майчината любов. Просветлената й 

природа се разгръща в многобройни образи и действия. Най-важната й роля е 

тази на спасител от страданията. Богинята заема важно място и в тантрическия 

хиндуизъм като една от десетте Махавидя. Тя се асоциира с хиндуистките 

богини Дурга, Лакшми, Сарасвати и Кали. Тара става попурярно божество в 

късния индийски будизъм, но преклонението пред нея достига своя апогей в 

Тибет, където тя се почита от цялата монашеска общност, както и от миряни. 

Тя става популярна с многобройни тибетски проявления, които се различават 

най-вече чрез символиката на техните цветове. Голяма част от бележитите 

жени в тибетската история, както в миналото, така и днес, се почитат като 

физическо превъплъщение на Тара. Противоречието, свързано с нейния образ 

се отнася до това дали богинята има статут на Буда, след като се вписва в 

класическия модел на махаянските богини, при които този въпрос по принцип 

не се повдига. Също така е спорно дали тя може да се нарече и Бодхисатва, 

както и дали хиндуистката и тибетската Тари са едни и същи богини.  
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Представените във втора глава второстепенни махаянски богини се 

възприемат като въплъщение предимно на Тара. Тяхната роля в индийската и 

тибетската будистката традиции е важна, но не толкова, колкото тази на 

главните богини. Сарасвати е махаянска богиня на мъдростта, която се почита 

предимно в Тибет. В Индия тя е по-популярна като част от хиндуисткия 

пантеон. Васудхара е един от символите на материалното и духовното 

богатство в Махаяна будизма на Индия и Тибет. Ушнишавиджая е богиня на 

дългия живот, която също има важна роля в двете традиции, също както 

Ситатапатра, която предпазва от вредни влияния. Богинята Кунда, която 

вдъхновява духовния път, остава популярна предимно в Индия. В Тибет 

почитането й се асимилира в култа към Тара. Маричи, която предпазва от 

опасности, заема важна роля в будистката традиция в Индия и Тибет. Нейната 

практика е популярна в тибетския будизъм до ден днешен, подобно на 

практиката на богинята лечителка Парнашавари. Джангули, която предпазва от 

змии, е популярна в индийския будизъм и има ограничено развитие в Тибет.  

Богините на приношенията, които символизират благополучието, имат 

важно значение за двете разглеждани традиции. До ден днешен те остават едни 

от най-красивите женски фигури в будисткото изкуство, най-вече в тибетските 

манастири. Махаянските богините, представени в „Аватамсака сутра” като 

въплъщение на женското начало, оказват влияние основно в индийския 

будизъм.  

Заключенията от изследванията във втора глава са няколко. Голяма част 

от махаянските богини могат да се срещнат и в тантрическия хиндуизъм. Те 

имат важно значение в будистката традиция както на Индия, така и на Тибет. 

Ролята на главните богини, както и на част от второстепенните, е съхранена в 

тибетския будизъм до ден днешен. Вярата на тибетците, че божествата се 
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въплъщават в човешки тела, чрез които те извършват освободителните си 

действия, спомага образа на богините да се съхрани жив. 

 

4. Глава III. В трета глава проследявам развитието на женския образ във 

Ваджраяна будизма. Той се основава на махаянските концепции, изложени в 

сутрите „Съвършенство на мъдростта”, от които произлиза идеята, че жената 

представлява въплъщение на висшето познание за пустотата. Прословутите 

слова от „Сърдечната сутра“: „Формата е пустота, пустотата е форма“ 

намират отражение във ваджраянските концепции за женския образ на дакини 

като въплъщение на недуалното познание. Единният и цялостен характер на 

реалността като върховно осъзнаване, в контекста на тантрическия будизъм, 

може да се представи чрез различните форми на самостоятелни дакини или 

чрез сливането на женския и мъжкия принцип под формата на техния съюз с 

партньор. Богините във Ваджраяна, за разлика от тези в Махаяна, имат 

динамична и страстна природа, която понякога е свирепа и гневна. Доста често 

те символизират негативни емоции и тяхното превръщане в просветлена 

мъдрост. Интегрирането на разрушителни състояния на ума в духовния път 

представлява нов етап в будистката теория и практика.  

Изследванията в трета глава включват описание и анализ на ролята на 

основните и второстепени богини в тантрическия будизъм на Индия и Тибет. В 

нея представям спецификата на дакини и най-прочутият пример за въплъщение 

на мъдростта в лицето на Ваджрайогини. Също така нейните въплъщения, 

някои от второстепенните богини в пантеона, както и петте съпруги на 

Падмасамбхава, като примери за човешки въплъщения на дакини. 

Изследването в тази глава отново цели да сравни ролята на тантрическите 

богини във Ваджраяна и тантрическия хиндуизъм, както и в индийския и 
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тибетския будизъм, а също и да установи доколко тези богини са актуални в 

съвременността. 

Резултатите от изследването в трета глава показват, че богините във 

Ваджраяна отбелязват важна промяна в статута на женския образ в будистката 

традиция. Махаянските богини се възприеамат като божествени спасителки, 

които избавят съществата от страданията им, но не са постигнали крайната 

духовна реализация. За разлика от тях, тантрическите богини са приемат като 

просветлени Буди и тяхната основна цел е да помагат на чувстващите същества 

да постигнат крайно освобождение. Вместо да изпълняват техните желанията, 

те разпознават илюзорността на страданията и „премахват оковите на 

привързаността и конвенционалните идеи, отстранявайки всякакви следи на 

дуализъм и заблуди“ (Шоу 2006: 358). Тези уникални женски образи са символ 

на освобождението от светските илюзии и пробуждането в света на 

безграничните възможности или пълното разтваряне на съзнанието. Те 

изразяват идеаята, че просветлението е състояние на цялостност, при което 

човек има достъп до целия си потенциал. Страстната, динамична и понякога 

гневна природа на тантрическите богини подсказва, че негативните емоции, 

задвижвавани от егото, могат да бъдат трансформирани в съответстващите им 

просветлени мъдрости. Трансцедентирайки вкопчването в аза и в илюзорните 

феномени, богините са в състояние да култивират своите страсти и да ги 

насочат за освобождението на останалите същества. 

Ваджрайогини е върховна богиня във Ваджраяна. Нейната просветлена 

природа е неизмерима. Тя въплъщава контрола над емоционалните състояния и 

нейната практика заема основно място и в двете разглеждани традиции. 

Нейната диаграма дхармодая е полисемантичен знак с важно значение в 

различни религиозни системи, включително в будизма и хиндуизма. Въпреки 

това, този символ рядко е изследван и съпоставян в различните култури. 
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Задълбоченото му разглеждане е един от приносите на моето изследване. 

Основните форми на Ваджрайогини произлизат от индийския будистки 

пантеон и са съхранение в тибетския, с изключение на една богиня, която се 

среща само в Тибет. Характерно за всички тях е динамичния им характер, 

който излъчва страст и свобода.  

Ваджраварахи представлява гневен аспект на Ваджрайогини. Тя се 

асоциира с хиндуистките богини Варахи, Кали и Дурга и в същото време е една 

от най-популярните женски божества в тибетския будизъм. Това се 

потвърждава и от факта, че в тибетската древна и съвременна история се 

откриват бележити жени, които се почитат като нейни превъплъщения. 

Практиката на Ваджраварахи включва ритуала Чьо, който се основава на 

философията на Праджняпарамита. Народакини, Майтридакини, Индрадакини 

и Сукхасидхи се появяват в късния индийски будизъм и имат връзка с 

традицията на махасидхите. Те заемат важна роля и в тибетската будистка 

традиция, най-вече в школите Сакя и Шангпа Кагю. Кродикали е гневен аспект 

на Ваджрайогини, която се свързва с хиндуистката Кали. Тя се развива основно 

в тибетския будизъм и нейната практика до ден днешен е една от най-

популярните в школата Нийнгма. Юмка Дечхен Гьелмо е една от малкото 

богини, които се срещат само в тибетския будизъм и нямат свой еквивалент в 

индийската будистка традиция. Нейната практика, която се свързва с Йеше 

Цхогьел, е попурярна в школата Нийнгма. 

Сведенията за второстепенните богини във Ваджраяна, подобно на тези в 

Махаяна, са сравнително ограничени. Въпреки това смятам, че тяхната роля е 

съществена и заслужава внимание. Курукула е богиня, която владее любовта в 

най-чистата форма. Тя произлиза от индийските племенни богини и се 

асоциира с три от десетте Махавидя в тантрическия хиндуизъм – Тара, Лалита 

и Матанги. Тантрическите й епифании са пренесени от Индия в Тибет, където 
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практиката й се изпълнява във всички тибетски школи. Симхамукха е богиня с 

глава на лъв, която символизира трансформирането на гнева в просветлено 

осъзнаване. Мотивът на богини с лъвски глави е адаптиран в будизма от 

тантрическия хиндуизъм. Дурга и Нарасимхи в традицията са асоциират със 

Симхамукха, а връзката й с Пратхянгира е авторски принос. В тибетския 

будизъм практиката й е популярна до ден днешен и цели премахване на вредни 

въздействия и черни магии. Найратмя въплъщава основни будистки концепции 

като пустотата и представата за отсъствието на индивидуална същност. В тази 

връзка тя се приема за тантрическа версия на  Праджняпарамита. В тибетските 

школи Кагю и Гелуг се почита като съпруга на Хеваджра, а в Сакя като 

независима богиня. Чинамунда символизира силата на саможертвата и се 

асоциира с хиндуистката Чинамаста, която е една от десетте Махавидя. Двете 

богини, свързани с тантрическите женски приношения, се смятат за идентични 

и разликата между тях е незначителна. При тях се наблюдава интересен процес 

– хиндуистката богиня произлиза от будистката, а не обратноно, както е при 

повечето образи в пантеона. 

Във Ваджраяна е популярно твърдението, че божествените женски 

архетипи са идентични с действителните жени, а също и, че всяка жена 

представлява дакини и носи потенциала да реализира висша мъдрост. Тази 

идеалистична представа е съхранена до ден днешен в тибетския будизъм, като в 

същото време е свързана с много противоречия. В миналото тя намира 

приложение в живота на индийския учител Падмасамбхава, който има най-

важна роля за осъществяването на религиозен мост между Индия и Тибет. 

Неговите пет основни съпруги се смятат в традицията за дакини с божествен 

статут, тъй като представляват въплъщения на различни аспекти на 

Ваджраварахи. Най-главните от тях са индийската принцеса Мандарава и 

тибетската принцеса Йеше Цхогьел. Те се смятат също за проявления съответно 
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на Бялата и Зелената Тара. Въпреки че произлиза от Индия, Мандарава е 

популярна фигура предимно в историята на Тибет. Нейни превъплъщения се 

откриват сред тибетските жени. В съвременността, с развитие на традицията на 

Запад, се срещат и западни жени, които са разпознати като неделими от 

Мандарава. Йеше Цхогьел безспорно е най-прочутата жена в Тибет, чиято 

основна роля е да кодифицира ученията на Падмасамбхава и да спомогне за 

тяхното разпространение. Тя постига крайна духовна реализация и продължава 

просветлените си действия чрез многобройни свои превъплъщения, които също 

продължават да се проявяват до наши дни. Най-прочута сред тях е Мачиг 

Лабдрон, чийто учител Пхадампа Сангье е от Индия. Нейните прераждания, 

подобно на тези на Мандарава, могат да се открият както в Тибет, така и на 

Запад, 

Посочените примери в трета глава ясно показват тенденциите при 

развитието на богините във Ваджраяна. Подобно на голяма част от махаянските 

богини, те се срещат в тантрическия хиндуизъм, предимно като десетте 

Махавидя. Също така се наблюдава процес, при който от будистките женски 

образи произлизат хиндуистки богини, като ролята им отново е идентична. 

Главните и второстепенните дакини имат важно значение в будистката 

традиция както на Индия, така и на Тибет и тяхната роля е съхранена до наши 

дни в тибетския будизъм. Вярата във физическите превъплъщения на 

тантрическите богини е запазена в съвременността и пренесена на Запад, 

където могат да се срещнат и западни жени, разпознати като дакини. 

 

5. Глава IV. В четвърта глава проследявам развитието на женския образ 

в будистката традиция на изследваните култури в съвременния свят. В 

съвременността се наблюдава развитие предимно на тибетската будистка 

традиция. В Индия будизмът залязва през XII в. и няколко века по-късно 
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стартират опити за частичното му възстановяване. В днешно време тибетският 

будизъм е широко разпространен в Тибетското плато, Непал, Бутан, Монголия, 

Калмикия, Бурятия, Тува, индийските региони Сиким и Ладак. От средата на 

миналия век, с увеличаващия се брой бежанци, напускащи Тибет, тибетската 

диаспора започва да разпространява Ваджраяна и на Запад, където учението на 

Буда печели все по-голяма популярност.  

Както е известно будизмът се адаптира към местната култура на страните, в 

които се разпространява. Това неминуемо води до определени промени, 

особено когато се касае за асимилиране на будистките учения в западната 

култура. Една от най-важните промени, според Хаас е, че жените заемат 

равноправна роля с тази на мъжете
1
. Това, разбира се е спорен въпрос и 

примерите, които разглеждам в четвърта глава на дисертационния труд го 

доказват. 

Един от въпросите, който е изключително актуален по отношение на 

развитието на женския образ в будизма на съвременния свят, е дали 

тантрическите богини и дакини се основават на исторически жени като техен 

прототип. В науката се срещат две мнения относно тази тема. Една част от 

учените смятат, че няма реална връзка между действителните жени и 

божествените женски фигури, които са само символи и архетипи на определени 

психичеки процеси. Другата част от тях са на мнение, че образите на женски 

божества дължат своята правдивост на реални жени. Друг важен въпрос, 

касаещ тези образи е дали твърдението във Ваджраяна, че всяка жена 

представлява дакини и носи потенциала за постигане на висша мъдрост, 

отговаря на нейната реална роля в обществото. 

Имената на жените в индо-тибетския будизъм не са толкова популярни, 

колкото тези на мъжете. Сведенията за тях са значително по-ограничени и се 

                                                        
1
http://www.huffingtonpost.com/michaela-haas/female-dalai-lama-why-it-matters_b_2982005.html 

http://www.huffingtonpost.com/michaela-haas/female-dalai-lama-why-it-matters_b_2982005.html
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срещат най-често в биографиите на известни будистки учители. В 

съвременността обаче се наблюдава повишен научен интерес към темата за 

женските образи в будизма и много от тях се разкриват в нова светлина.  

В четвърта глава на дисертационния труд правя кратък исторически преглед 

на ролята на жената в духовния живот на Индия и Тибет. След това анализирам 

няколко актуални въпроса, свързани с трудностите и предизвикателствата, пред 

които са изправени жените в тези култури. Това включва и някои от 

проблемите, отнасящи се до разпространението на будизма на Запад. В края на 

тази глава излагам и някои гледни точки, свързани с представите за дакини в 

западната наука. Това спомага за крайния анализ на развитието на женския 

образ през различните етапи от развитето на будистката традиция. 

Историческите свидетелства за живота на жените в тантрическия будизъм на 

Индия и Тибет са ограничени. Все пак съществуват някои литературни и 

иконографски източници, които спомагат да се разкрие тяхната интригуваща 

същност. Резултатите от изследванията в тази глава показват, че жените заемат 

важна роля в индийския тантрически будизъм като уважавани учители до 

неговото залязване в страната през XII в. В духовния път те имат равноправна 

роля с тази на мъжете. Практиките им са пренесени в Тибет, благодарение на 

което са съхранение до наши дни. 

Ролята на жените в тибетския тантрически будизъм е второстепенна. Те 

са анонимни по отношение на духовния живот и имат ограничения най-вече 

във връзка с преподаването на Дхарма. Монахините имат по-низш статут, тъй 

като нямат право да получават пълно ръкополагане и не могат да участват във 

всички религиозни церемонии. Тибетските будистки жени, които намират 

убежище в Индия, спомагат за възстановяването на будизма в страната. 

Въпреки че тибетците, благодарение най-вече на Далай Лама XIV, възраждат и 

популяризират учението на Буда в неговата родина, необходимо е да спомена, 



 

18 

че самите индийци до ден днешен строго разграничават класическия будизъм 

от езотеричния му тибетски вариант.  

В тибетската култура идеала за дакини е въплътен в живота на бележити 

жени. Те са рядкост, но традицията им е съхранена до ден днешен и се развива 

дори в западния свят. Това са предимно тибетки, които принадлежат към 

знатен род или имат роднинска връзка с утвърдени учители. Освен тях, 

съществуват и много други, които са изправени пред различни трудности и 

предизвикателства. Те до голяма степен се дължат на амбивалентното 

отношение към жената в будистката традиция. Проблемът, свързан с 

противоречията около женските образи касае спецификата на самата доктрина. 

Както стана ясно, той е заложен в самото раждане на Буда, продължава през 

различните етапи на развитие на будизма и се засилва в съвременността. 

Въпреки че някои учени смятат, че една от промените, касаещи будизма в 

съвременния свят, е свободата и равноправието на жените, примерите в 

четвърта глава демонстрират и засилващите се проблеми, свързани с тях. 

Феномени като „ритуализираната сексуална злоупотреба“, които се свързват с 

едни от най-утвърдените тибетски учители, са важен пример за това. Те 

показват, че понякога идеалистичните принципи, като тези за дакини, не 

намират реализация в реалния живот, а вместо това причиняват страдание, 

което притоверечи на целта на Дхарма. 

В съвременната наука темата за дакини се интерпретира най-често от 

гледна точка на психологията, изследванията на пола, феминизма и 

социологията. Противоречиви са мненията на западните учени във връзка с 

това дали дакини е инструмент за мъжко надмощие или вдъхновител на 

женския път. По мое мнение двете гледни точки заслужават внимание и 

представляват две страни на един и същи проблем, касаещ индентификацията 

на жените в определена културна среда. Съпоставката на различните гледни 
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точки спомага за опознаването и интепретирането на подобни образи по 

правилен начин. Съвременната наука, най-вече психологията, доказва, че 

будистките образи като дакини имат непреходна роля като един от архетипите 

в човешката култура. Най-съзидателният подход към тях, според мен е те да се 

разглеждат като модел, който вдъхновява както жените, така и мъжете, както 

хората от Изток, така и тези от Запад, да опознаят безграничния потенциал на 

своето съзнание. Дакини обединяват будистките представи за женското начало, 

които се развиват през вековете – от майчината грижовна любов и състрадание, 

през съвършената мъдрост, до просветлената сила. Както в миналото, така и 

днес тези образи могат да послужат като модел за превръщане на неизбежните 

страдания в човешкото съществуване в път към духовно усъвършенстване.  

 

6. Заключение. В заключителната част на дисертационния труд излагам 

изводите от изследванията върху женския образ в будистката традиция на 

Индия и Тибет. Те се основават на поставените задачи на изследването. 

 

Женският образ в индийския и тибетския будизъм е представен в 

неговата многоизмерна същност. Божествените и действителни образи са 

описани в тяхната комплексна роля. Всички те са свързани с невидима нишка, 

която пронизва историческото време и географското пространство. Образите 

отразяват спецификата на религиозната доктрина през различните й етапи на 

развитие. 

Фигурите на якшини и майтхуна се срещат около портите на будистките 

храмове. Тези ранни образи, които символизират природата и творческата сила, 

маркират граничното пространство между будизма и местните индийски 

вярвания. Те се свързват с навлизането на будистката традиция в религиозното 

пространство на Индия. Ранният будизъм не приема съществуването на 
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постоянна или фиксирана природа на съществата и съответно възприема 

женското начало като илюзорно. Маядеви се появява като намек за тази илюзия 

и в същото време като въплъщение на майчината любов. Като майка на Буда, тя 

става прототип на Праджняпарамита, от която се заражда фундаменталната 

представа за женското начало, като въплъщение на съвършенството на 

мъдростта. Мъдростта, от своя страна, поражда състрадание, въплътено в 

спасителката Тара. Спасителните сили на махаянските богини са заменени от 

просветлените действия на тантрическите дакини. Ваджрайогини и всички 

нейни форми, както и второстепенните дакини, се приемат като женски Буди. 

Те се въплъщават в действителни жени предимно в тибетската традиция. 

Дакини, като въплъщения на мъдростта се асоциират в западната наука с анима 

и нейната най-висша форма, която Юнг нарича София. Анима и анимус, 

подобно на мъжа и жената в майтхуна, се намират на граничното пространство, 

но този път между източната будистка и западната научна гледна точка. Те се 

асоциират с подсъзнателното и колективното осъзнато, при което границите 

между култури и полове не съществуват. Подобни архетипи спомагат да се 

опознаят универсалните принципи на човешката психика. Анима и анимус, 

като психологическа версия на майтхуна, затварят кръга на изследваните 

образи. Те произхождат от Индия, пренасят се в Тибет, след което отново се 

връщат в родината на будизма. 

Изводите от изследването на женския образ в будистката традиция на 

Индия и Тибет са следните: 

1. Като обобщение на развитието на женския образ в будистката 

традиция на двете култури, могат да се изведат следните основни 

характеристики: 

1. В ранния будизъм женският образ въплъщава творческата и 

природна сила, както и майчината любов, която се обвързва с 
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илюзията.  

2. В Махаяна женският образ въплъщава мъдростта, която осъзнава 

пустотата и поражда състрадание и спасителни сили. 

3. Във Ваджраяна женският образ въплъщава крайното просветление 

и просветлените действия. 

4. В съвременността женският образ въплъщава свободата и 

равенство между половете. 

Тези характеристики биха могли да се сведат до една ключова дума, 

която изразява най-важната роля на женския образ в съответните етапи: 

1. Ранен будизъм – майчина любов. 

2. Махаяна – мъдрост. 

3. Ваджраяна – просветление. 

4. Съвременност – свобода. 

Независимо от богатото разнообразие на имена, значения, символика и 

функция, всички женски образи са свързани и отразяват един общ принцип, 

установен в будизма – женствеността като въплъщение на мъдростта. 

Представата за сливането на мъжкото и женското начало е заложена в 

религиозния символизъм на всички женски образи в будистката традиция, 

независимо дали те са изобразени като самостоятелни фигури или в единение. 

2. Всички аспекти на женските образи (име, легендарен и исторически 

произход, иконографски образ, литературни свидетелства и ритуална практика) 

изразяват основната им характеристика, така, както тя е зададена в съответния 

период, и имат важно значение за разбирането на тяхната природа. 

3. Появата и развитието на женските образи отразяват основната 

тенденция в будизма да се вписва хармонично в местните вярвания. Голяма 

част от пред-будистките женски образи, като племенни богини, духове на 

природата и т.н., са превърнати в будистки богини. Този процес се наблюдава 
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най-вече в Индия. В Тибет местните женски божества, които са превърнати в 

будистки защитници, са предимно женски демонични сили. Следите от 

автохтонните влияния могат да се видят най-ясно в символиката и 

иконографията на богините и отчасти в ритуалната им дейност. Във 

функционирането на голяма част от образите, най-вече в тибетския будизъм, се 

наблюдава акултурация. 

 4. Най-силно влияние върху женските будистки образи оказва 

тантрическия хиндуизъм. Връзката между будизма и тантрическия хиндуизъм е 

засвидетелствана през различните исторически етапи. Сред тантрическите 

богини от хиндуисткия пантеон, които оказват най-силно влияние на 

будистките образи, са десетте Махавидя. Срещат се не само хиндуистки 

богини, които са превърнати в будистки, но и обратния случай, както е при 

Чинамунда и Чинамаста. 

5. Наблюдават се няколко кода във връзка с тяхното развитие. 

Божествените образи заемат второстепенна роля в будисткия пантеон, а жените 

заемат второстепенна роля в обществото. Всички етапи от развитието на 

женския образ са белязани от противоречия във връзка с амбивалентното 

отношение към женското начало.  

6. Съвременните науки спомагат за по-задълбочения анализ на 

будистките представи за женското начало и адаптирането им към западния 

свят. Женските образи в будизма, като въплъщение на мъдростта, могат да 

спомогнат за по-пълноценен духовен и научен диалог между Изтока и Запада. 

Изследването на будистките богини подпомага развиващия се интерес към 

изучаването на половете.  

Решението на поставените задачи води до следните заключения, които 

касаят целите на изследването: 
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1. Генезисът и развитието на женския образ в будистката традиция на 

Индия и Тибет са белязани от основните културологични особености на двете 

култури и от философските идеи на самата доктрина. Широкият исторически 

обсег на изследването дава възможност да се установи взаимодействието 

между отделните богини и тяхното взаимно влияние. 

2. Женските образи в двете будистки традиции взаимно се обуславят, 

променят и влияят в двете посоки – индийския будизъм влияе върху тибетския 

и обратното. Образите от ранния индийски будизъм не изиграват особено 

важна роля в тибетската будистка традиция. Женските образи в пантеона на 

Махаяна и Ваджраяна заемат важна роля и в двете традиции.  

3. Ранните представи за женския образ в будизма се видоизменят през 

вековете. След XII в. будистката традиция в Индия е прекъсната. В 

съвременността традицията на женските образи е съхранена само в тибетския 

будизъм. В днешно време той се развива в целия свят и женските въплъщения 

на мъдростта заемат важна роля във философската и ритуалната му част. Този 

процес е подпомогнат от характерната за тибетския будизъм представа за 

човешки превъплъщения на божествени същности. Тя позволява на 

последователите на тази религиозна система да приемат някои жени като 

физическо въплъщение на мъдростта.   

Всеки женски образ в будистката традиция е като свещен храм, в който е 

заключен определен аспект на човешката мъдрост. Ключът към сакралното му 

пространство е скрит в молитви, мантри, свещени срички и иконографски 

символи. Навлизането в този храм на женствеността осъществява връзка с 

божественото начало, първичните сили на природата, творението, света на 

съвършенството, красотата, любовта, състраданието, свободата, а също и 

страстта, гнева, страха, страданията и най-вече мъдростта, която осъзнава 
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всички аспекти на човешката природа. Светът на будистките богини е извечен 

храм на мъдростта, който разкрива истината за света и необятния човешки ум. 

Светът на будистките жени е галерия от образи на майки, съпруги, 

мащехи, любими, учители, духовни водачи, вдъхновителки на духовния път, 

които даряват живот, сила, подкрепа, красота  и мъдрост. Това са жени, развили 

безусловна любов към всички същества, като към свои деца, и постигнали 

върховно състрадание и сила. Жени, които са слели земния си живот с 

божествения и са намерили път към познание, което да ги изведе от 

ежедневните страдания и заблуди. Те разгръщат истинската си природа в 

единение с мъжа, без да загубят силата си, а вместо това намирайки 

абсолютната истина, която е отвъд човешките ограничения. Също така 

будистките жени са страдащи, плачещи, насилвани и подтискани, но те 

разцъфват като лотоси от калта на ограниченията, наложени към тях през 

вековете, и остават във вечността като пътеводна светлина. В дълбините на 

техните сърца е скрит ключът към мъдростта на вековете. Вероятно този ключ 

се намира в сърцето на всяка жена, на всеки мъж и на всеки човек. Той може да 

разтвори дверите към „истинното, светлината и безсмъртието“. В това сакрално 

пространство пребивават будистките богини. Те изиграват ролята на посланик 

между човешкия и божествения свят, между ограничения и просветлен ум, 

между неосъзнатото и осъзнатото и именно в това се крие тяхната непреходна 

сила. 

 

III. Приносни моменти в дисертационния труд 

 

Настоящата дисертация е първа по рода си в България. Предметът на 

изследване (будистката традиция на Индия и Тибет) не е изследван в 

българската наука в посока на съпоставка между двете будистки традиции. 
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Обектът на изследване (женският образ в будизма) не е изследван в България. В 

световната наука обектът не е изследван комплексно и в неговата историческа 

цялост – от началото на неговото развитие до съвременността. 

1. Цялостно изследване на обекта през различните исторически епохи и 

установяване на връзката между тях. 

2. Класифициране на женските образи, което представлява известна 

трудност, поради това, че някои от тях имат многобройни аспекти и 

могат да изпълняват няколко роли едновременно. Определението 

„първостопенни“ и „второстепенни“ богини е авторски подход, който 

олеснява тяхното ситуиране в будисткия пантеон. 

3. Класифициране и анализиране на второстепенните богини в Махаяна и 

Ваджраяна, които рядко са изследвани, и установяване на връзките им с 

първостепенните. 

4. Установяване на приликите и разликите на голяма част от образите в 

тантрическия хиндуизъм и будизма, включително и такива, които до този 

момент не са правени в научни изследвания по темата. Анализиране на 

някои полисемантични знаци, които имат важна роля в хиндуизма и 

будизма, но рядко са съпоставяни в двете религиозни традиции, като  

например дхармодая. 

5. Предоставяне на богат списък с илюстрации, които спомагат да се 

онагледят специфичните особености на женските образи през различните 

исторически етапи, както и те да бъдат съпоставени в двете разглеждани 

традиции. 

6. Преводи на български на тибетски молитви и стихове, както и 

предоставяне на санскритския и тибетски аналог на будистките термини. 

7. Включване на таблици с класификацията на някои от образите и тяхната 

символика. Подобни таблици нямат аналог в други издания. 
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IV. Приложимост на дисертационния труд 

 

1. Теоритично приложение 

Представеното изследване може да послужи като източник за 

изследвания в различни сфери: будизъм (философия, изкуство, литература и 

ритуална практика), индийска и тибетска култура. То може да бъде използвано 

и по отношение на съвременни изследвания, касаещи ролята на жените и 

половете.  

 

2. Практическо приложение 

Дисертационният труд може да намери практическо приложение като 

основа за избираема дисциплина, посветена на женския образ в будистката 

традиция на Индия и Тибет.  

 

V. Публикации на темата на дисертационния труд 

 

1. „Дъщерите на Буда – влиянието на корейските монахини върху 

съседните страни” – сборник с доклади от научната конференция 

"Корея – сърцето на Азия", СУ, 2007.  

 

2. „Женският образ в будистката иконография” – сборник с доклади от 

научната конференция "Изкуствоведски четения", БАН, 2008. 

   

3. “Вак  – богинята на речта във ведическата и тантрическата традиция” 

– сборник с доклади от Осмата конференция на младите учени от 

ФКНФ, 2011 г. 
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4. „Образът на Тара в будистката традиция” – сборник с доклади от 

Деветата конференция на младите учени от ФКНФ, 2012 г. 

 

5. „Праджняпарамита – съвършенството на мъдростта” – сборник с 

доклади от научната конференция, посветена на 30 годишнината от 

основаването на специалност „Индология“, СУ, 2013. (В печат). 

 

VI.  Литература, цитирана в автореферата 

 

Шоу 2006: Shaw, M. Buddhist Goddesses of India. New Jersey, 2006.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


