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Това е вътрешно издание на Будисткия център Тегчог Ламсанг
( UPADESA.ORG ). Комерсиалното разпространение, както и цитирането и
отпечатването на този превод по какъвто и да било начин и на какъвто и
да било носител (хартиен или цифров) без изричното, писмено съгласие
на центъра ни е забранено.

Отнасяйте се към този текст с подходящото уважение. Само така той ще
запази силата си за вас.

Нека да е за благото на всички!
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Бележка на преводача
Трудът, който следва, всъщност е съставен от два цикъла лекции, изнесени
от Чогям Трунгпа Ринпоче пред неговите ученици от будисткия център
‘Карма Дзонг’ в Колорадо. Тези лекции са изнесени в началото на
седемдесетте години - един много специфичен период за Съединените Щати,
който се характеризира с така- нареченото ‘хипи’ движение. Това също така е
началото на установяването на ученията на тибетския будизъм в Америка и
по тази причина характерът на настоящите лекции до голяма степен
отразява обстановката и нагласата на аудиторията, за която са били
предназначени.
Чогям Трунгпа Ринпоче (1939-1987) е една от основните ключови
фигури, повлияли на развитието на тибетския будизъм на Запад след
окупацията на Тибет от китайския комунистически режим през 1959 г.
Поради специфичните особености на развитието на философската мисъл в
Европа и Америка, голямата част от понятията с които боравят будистките
учения запазени в Тибет са много трудно преводими. Тибетският език е
изграден на съвсем други принципи от европейските езици и будистката
мисъл в огромна степен е повлияла на развитието му. По тази причина
Трунгпа Ринпоче, бидейки един от малцината тибетски учители владеещи
безупречно английски, развива свой специфичен стил за преподаване на
будистките учения. Поради огромната си ерудиция, той е способен да прави
паралели със западната философия и психология, но въпреки това
създаването на някои нови термини явно е било неизбежно. По тази
причина читателят ще срещне в настоящия превод думи и термини, които
не са част от литературния български език. При изготвянето на превода
беше положено всякакво усилие да бъде запазен разговорния характер
на лекциите, защото преводачът счете, че това е неразделна част от
‘атмосферата’ на учението на Ринпоче. Също така, понякога гладкото
звучене е жертвано в името на точността на превода. Надявам се че тези
учения, поради своята универсалност, ще докоснат сърцата на много широк
кръг хора.
Много важно е да се отбележи обаче, че будистките учения се
практикуват под ръководството на квалифицирани учители. Настоящата книга
нито може, нито има за цел да замени учителя. Това трябва винаги да се
помни.
Накрая искам да изкажа своите благодарности на баща си, без
подкрепата на когото този превод, както и много други, не биха били възможни.
Този превод беше направен през есента на 1998 година, с. Хановете. Нека
доброто и добродетелта се увеличават!
Иво Калушев
01.XI.1998
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За Автора
Почитаемият Чьогям Трунгпа е роден в провинция Кхам на Източен Тибет
през 1940 г. Когато е само на тринадесет месеца, Чогям Трунгпа е
разпознат като основен тулку, или въплътен учител. Според тибетската
традиция, един просветлен учител е способен по силата на своите
състрадателни обети да се въплъщава в човешка форма в последователни
поколения. Преди да умре, такъв учител оставя писмо или друго указание за
местонахождението на следващото въплъщение. По-късно, ученици и други
осъществени учители преглеждат тези указания, и основавайки се на
внимателно изследване на сънища и видения, извършват търсене, за да
открият и разпознаят приемника. По този начин се формират различни
приемствености от учители, понякога разпростиращи се в няколко века.
Чьогям Трунгпа е единадесетият от линията учители, известни като Трунгпа
Тулку.
След като тулку-тата бъдат разпознати като млади, те навлизат в
период на интензивно обучение в теорията и практиката на будистките
учения. Трунгпа Ринпоче (Ринпоче е почетна титла, означаваща
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“скъпоценен”), след като е коронясан за върховен абат на манастирите
Сурманг и за губернатор на областта Сурманг, навлиза в период на
обучение, който продължава осемнадесет години, до отпътуването му от
Тибет през 1959 г. Като Кагю тулку, неговото обучение се основава на
систематична практика на медитация и на развиване на пълно теоретично
разбиране на будистката философия. Една от четирите велики
приемствености в Тибет, школата Кагю е известна като “приемствеността на
практиката”.
На осем годишна възраст Трунгпа Ринпоче получава сан на монахпослушник. След това той започва заниманията си с интензивно изучаване
и практика на традиционните монашески дисциплини, както и на изкуствата
калиграфия, рисуване на танки и монашески танц. Основните му учители са
Джамгон Конгтрул от Шечен и Кхенпо Гангшар – водещи учители от
Нйингма и Кагю приемственостите. През 1958 г., на осемнадесет
годишна възраст, Трунгпа Ринпоче завършва обучението си, защитавайки
титлата кьорпьон (доктор на религията) и кхенпо (майстор на учението). Той
също така получава пълен монашески сан.
Втората половина на петдесетте е време на голямо разбъркване в
Тибет. Когато става ясно, че китайските комунисти се канят да окупират
страната със сила, много хора, и монаси и миряни, избягват от Тибет.
Трунгпа Ринпоче прекарва много ужасяващи месеци, прекосявайки пеша
Хималаите (описано в неговата книга “Роден в Тибет”). След като на косъм
успява да избяга от китайците, той най-накрая достига Индия, през 1959 г.
Докато е в Индия, Трунгпа Ринпоче е назначен от Н.Св. Далай Лама за
духовен съветник на Домашното училище на младите лами в Далхуси, Индия.
Той заема този пост от 1959 до 1963 година.
Първата възможност на Трунгпа Ринпоче да се срещне със Запада
възниква, когато той получава Сполдинг стипендия, за да учи в
Оксфордския университет. В Оксфорд той изучава сравнителна религия,
философия и изящни изкуства. Той също така изучава и японска икебана,
като получава степен от школата Согецу. Докато е в Англия, Трунгпа
Ринпоче започва да инструктира западни ученици в Дхарма (ученията на
Буда), и през 1968 г. основава, заедно с Аконг Тулку, медитационния
център Самйе Линг в Думбфришир, Шотландия. През този период той също
така публикува две книги, и двете на английски: “Роден в Тибет” и
“Медитация в Действие”.
През 1969 г. Трунгпа Ринпоче пътува до Бутан, където навлиза в
отшелническо
медитационно усамотение. Това отшелничество бележи
повратна точка в неговия подход към преподаването. Веднага щом се връща
той става мирянин, оставяйки монашеските си дрехи и обличайки се в
обикновен западен костюм. Той също така се оженва за една млада
англичанка и те заедно напускат Шотландия и се преместват в Северна
Америка. За мнозина от ранните му ученици тези промени са шокиращи
и обезпокоителни. Той обаче изразява убеждението си, че за да може да
пусне корени на Запад, Дхарма трябва да бъде преподавана свободна от
културни утежнения и религиозна омая.
По време на седемдесетте Америка е в период на политическа и
културна ферментация. Това е време на запленяване по Изтока. Трунгпа
Ринпоче критикува материалистичния и комерсиален подход към
духовността който заварва, описвайки го като “духовен супермаркет”. В
своите лекции, и в книгите си Пресичане на Духовния Материализъм и
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Митът на Свободата, той посочва простотата и директността на
практиката на седяща медитация като начин да се пресекат тези
изкривявания на духовното пътуване.
През седемнадесетте си години преподаване в Северна Америка,
Трунгпа Ринпоче развива репутация на динамичен и неконвенционален
учител. Владеещ до съвършенство английския език, той е един от първите
лами, които могат да говорят на западните ученици директно, без
помощта на преводач. Пътувайки многократно из Северна Америка и
Европа, Трунгпа Ринпоче изнася стотици лекции и семинари. Той създава
основни центрове във Вермонт, Колорадо и Нова Скотия, както и
множество по-малки медитационни центрове из цяла Северна Америка и
Европа. Организацията Ваджрадхату беше създадена през 1973 като
централно административно тяло на тази мрежа.
През 1974 Трунгпа Ринпоче основава Института Наропа, който
става единствения акредитиран будистки-вдъхновен университет в Северна
Америка. Той изнася множество лекции в института и книгата му Пътуване
Без Цел е основана на един курс, който е проведен там. През 1976 г. той
създава програмата Шамбала обучение, серия от съботно-неделни програми
и семинари, които дават инструкции за медитационна практика в нерелигиозен контекст. Книгата му Шамбала- Свещеният път на вóйна дава
общ поглед върху Шамбала ученията.
Трунгпа Ринпоче също е активен и като преводач. Работейки
съвместно с Франческа Ферментале, той изготвя нов превод на Тибетската
книга на мъртвите, който е публикуван през 1975 г. По-късно той създава
Комитетът по преводи Наланда, за да бъдат преведени текстове и учения
за неговите собствени ученици, както и за да станат публично достъпни
важни текстове.
Трунгпа Ринпоче е известен също и със своя интерес към изкуствата,
и особено с прозренията си за връзката между съзерцателната дисциплина
и артистичния процес. Неговите собствени творби включват калиграфия,
рисуване, икебана, поезия, пиеси и екологични инсталации. В добавка на
това, в Института Наропа, той създава образователна атмосфера, която
привлича много водещи художници и поети. Неговото изследване на
творческия процес в светлината на съзерцателното обучение продължава
там под формата на провокативен диалог. Трунгпа Ринпоче публикува две
книги с поезия: Мудра и Първа мисъл – най-добра мисъл.
През седемнадесетте години преподаване в Северна Америка той
изгражда структурите, необходими за осигуряване на учениците му с едно
пълно, систематично обучение в Дхарма. От въвеждащи лекции и курсове
до групови практики в отшелничество за напреднали, тези програми наблягат
на един баланс между учене и практика, между интелект и интуиция. Чрез
тези многобройни форми на обучение ученици от всички нива могат да
следват интереса си към медитацията и будисткия път.
Трунгпа Ринпоче умира през 1987, на четиридесет и седем годишна
възраст. Зад себе си оставя съпругата си Даяна и пет сина. По времето
на смъртта си Трунгпа Ринпоче вече е известен като ключова фигура в
запознаването на Западния свят с Дхарма. Обединяването на неговото
голямо уважение към западната култура и задълбоченото разбиране на
собствената му традиция довеждат до един революционен подход към
преподаването на Дхарма, в който най-древните и задълбочени учения са
представени по един напълно съвременен начин.
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Трунгпа Ринпоче беше
известен със
своето безстрашно
провъзгласяване на Дхарма: свободно от колебание, вярно на чистотата
на традицията и изключително свежо. Нека тези учения пуснат корени и
процъфтят за благото на чувстващите същества.
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На
Чхьокйи-лодро Марпа,
Баща на приемствеността Кагю

UPADESA.ORG	
  

9	
  

Въведение
БЕСЕДИТЕ КОИТО СЛЕДВАТ бяха проведени в Боулдър, Коларадо през есента
на 1970 и пролетта на 1971 година. По онова време ние точно
започвахме да изграждаме Карма Дзонг, нашия медитационен център в
Боулдър. Въпреки че повечето от учениците ми бяха искрени в желанието си
да вървят по духовния път, те донесоха със себе си голямо количество
объркване, неразбиране и очаквания. По тази причина намерих за
необходимо да представя на своите ученици един преглед на пътя и някои
предупреждения за опасностите по пътя.
Сега изглежда че публикуването на тези разговори би било
полезно за онези които са започнали да се интересуват от духовни
дисциплини. Правилното извървяване на духовния път е един много
деликатен процес; това не е нещо в което да се скочи наивно. Има
множество странични пътеки, които водят до една изкривена, егоцентрична
версия на духовността; може да се заблудим в мисълта че се развиваме
духовно, докато вместо това затвърждаваме своята егоцентричност чрез
духовни техники. Това фундаментално изкривяване може да бъде наречено
духовен материализъм.
На първо място тези беседи дискутират различните начини по които
хората се въвличат в духовен материализъм, различните форми на
самозаблуда в които могат да изпаднат кандидат- учениците. След този
опознавателен ‘тур’ из страничните отбивки на пътя, ние дискутираме общите
очертания на истинския духовен път.
Представеният тук подход е класическо будистки – не във формалния
смисъл, а в смисъл, че представя сърцето на будисткия подход към
духовността. Въпреки че будисткият път не е теистичен, той не противоречи
на теистичните дисциплини. По-скоро различията в пътищата са въпрос
на акцент и метод. Основните проблеми на духовния материализъм са
общи за всички духовни дисциплини. Будисткият подход започва с
нашето объркване и страдание и проправя пътя към разкриване на
техния произход. Теистичният подход започва с богатството на Бог и
проправя пътя към извисяване на съзнанието, за да се преживее Божието
присъствие. Но, след като препятствията за свързването с Бога са нашите
отрицателни страни и объркване, теистичният подход също трябва да се
справи с тях. Духовната гордост например е също толкова голям проблем
за теистичните дисциплини, колкото и за будизма.
Според будистката традиция, духовният път е процеса на пресичане
на нашето объркване, на разкриване на пробуденото състояние на ума.
Когато пробуденото състояние на ума е засенчено от егото и
придружаващата го параноя, то приема образа на подсъзнателен инстинкт.
Следователно не става въпрос за изграждане на пробудено състояние на
ума, а по скоро за изгаряне на объркванията които му пречат да се
прояви. В процеса на изгаряне на тези обърквания ние откриваме
просветлението. Ако процесът беше друг, пробуденото състояние на ума би
било продукт, зависим от причината и следствието, и следователно,
подлежащ на разпад. Всичко създадено трябва рано или късно да умре.
Ако просветлението беше създадено по такъв начин, винаги би
съществувала възможността егото да се утвърди отново, причинявайки
завръщане към обърканото състояние. Просветлението е постоянно,

UPADESA.ORG	
  

10	
  

защото ние не сме го създали; ние само сме го открили. В будистката
традиция, за да се обясни откриването на просветлението, често се използва
аналогията със слънцето, което се показва иззад облаците. В
медитационната практика ние разчистваме объркването на егото, за да
можем да зърнем пробуденото състояние. Отсъствието на невежество, на
обремененост, на параноя, разкрива един невероятен образ на живота.
Човек открива един различен начин на съществуване.
Сърцето на объркването е, че човек има усещане за Аз, което му
изглежда постоянно и стабилно. Когато се случи мисъл, емоция или събитие
се появява чувството за някой, който осъзнава онова, което се случва. Ти
усещаш че ти четеш тези думи. Това усещане за Аз всъщност е преходно,
непостоянно събитие, което в нашето объркване ни изглежда доста
стабилно и непрекъснато. Тъй като приемаме своя объркан възглед за
истински, ние се борим да поддържаме и подсилваме този стабилен Аз.
Ние се опитваме да го захраним с удоволствия и да го предпазим
от болка. Преживяванията постоянно заплашват да разкрият пред нас
собствената ни преходност, така че ние постоянно се опитваме да
премахнем всякаква възможност за откриване на своето истинско
състояние. “Но,” можем да попитаме, “след като истинското ни
състояние е пробуденото ни състояние, защо сме толкова заети с опити
да избегнем осъзнаването му?” Това е, защото толкова сме потънали в
своя объркан възглед за света, че го считаме за истински, за единствения
възможен свят. Тази битка за поддържане на чувството за стабилен,
постоянен Аз е действие на егото.
Егото обаче само частично успява да ни защити от болката.
Разочарованието, което придружава битката на егото, е онова което ни
вдъхновява да изследваме какво вършим. Тъй като в нашето
самоосъзнаване винаги има пролуки, определено прозрение е възможно.
Една интересна метафора използвана в тибетския будизъм за
описване на функционирането на егото е тази за “тримата господари на
материализма”: “господаря на формата”, “господаря на речта”
и
“господаря на ума”. В описанието на тримата господари което
следва, думите “материализъм” и “невротично” се отнасят до действието на
егото.
‘Господарят на формата’ е невротичното преследване на физически
комфорт, сигурност и удоволствие. Нашето високо организирано и
технологично общество е отражение на нашето вманиачаване в
манипулирането на физическото ни обкръжение, манипулиране, чрез
което се стремим да се защитим от раздразнението от суровите, груби,
непредсказуеми аспекти на живота. Асансьорите с бутони, предварително
пакетираното месо, климатичните инсталации, тоалетните с казанчета,
частните
погребения,
пенсионното
осигуряване,
масовото
производство, метеорологичните
спътници,
булдозерите,
неоновото
осветление, работата от девет до пет, телевизията – всичко това са
опити да се създаде един управляем, безопасен, предсказуем и приятен
свят.
‘Господарят на формата’ не се отнася per se до физически богатите
и безопасни житейски ситуации, които създаваме. По скоро той се отнася до
невротичното вманиачаване, което ни кара да ги създаваме, да се
опитваме да контролираме природата. Амбицията на егото е да се
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осигури и забавлява, опитвайки се да избегне всякакво раздразнение. Така
че ние сме се вкопчили в своите удоволствия и притежания, страхуваме се
от промяната или причиняваме промяна насила, опитваме се да създадем
едно гнездо, една игрална площадка.
‘Господарят на речта’ се отнася до използването на интелекта във
взаимодействието ни с нашия свят. Ние възприемаме набори от
категории, които ни служат за дръжки, за начин за управляване на
явленията. Най-пълно развитите продукти на тази тенденция са
идеологиите, системите от идеи които рационализират, оправдават и
възвеличават живота ни. Национализмът, комунизмът, екзистенциализмът,
християнството,
будизмът
–
всички
те
ни
снабдяват
с
идентичности, правила за действие и интерпретации на това как и защо
нещата се случват така, както се случват.
Отново, използването на интелекта не е самó по себе си ‘господаря на
речта’. ‘Господарят на речта’ се отнася до нагласата от страна на егото да
се интерпретира всичко което е плашещо или дразнещо по такъв начин,
че да се неутрализира заплахата, или тя да се превърне в нещо
“положително” от гледна точка на егото. ‘Господарят на речта’ се
отнася до използването на концепции като филтри, които да ни
защитят от директното възприемане на онова, което е. Концепциите се
приемат прекалено на сериозно; те са използвани като средства за
стабилизиране на нашия свят и на самите нас. “Ако съществува един свят от
назовими неща, тогава и Аз съществувам като едно от назовимите неща.”
Ние не желаем да оставяме никакво място за заплашителното съмнение,
несигурност, или объркване.
‘Господарят на ума’ е свързан с усилието на съзнанието да
поддържа осъзнаване на себе си. Господарят на ума управлява, когато
използваме духовни или психологически дисциплини като средства за
поддържане на нашето само-осъзнаване, като утвърждаване на нашето
чувство за Аз. Наркотиците, йога, молитвите, медитацията, транса,
различните психотерапии – всички те могат да бъдат използвани по този
начин.
Егото е способно да обърне всичко в своя полза, дори и духовността.
Например, ако си научил някоя особено ефективна медитационна техника от
духовната практика, тогава подходът на егото е първо да я счете за обект на
приповдигнат интерес и след това да я изследва. Накрая, тъй като егото е
привидно стабилно и всъщност нищо не може да възприеме, то може само
да й подражава. По този начин егото се опитва да изследва и имитира
практиката на медитация и медитационния начин на живот. Когато сме
научили всички трикове и отговори от духовната игра, ние автоматично
се опитваме да имитираме духовност, тъй като едно истинско
въвличане би изисквало пълното елиминиране на егото, а всъщност
последното, което бихме искали да изоставим напълно е егото. Ние обаче
не можем да изпитаме и преживеем онова, което се опитваме да
имитираме; ние можем само да намерим някаква зона в границите на
егото, която изглежда, че е същото нещо. Егото разглежда всичко от
гледната точка на собственото си чувство за здраве, на собствените си
присъщи качества. То усеща едно чувство на голямо постижение и
вълнение когато е способно да създаде такава схема. То най-накрая е
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създало осезаемо постижение, потвърждение на собствената си
индивидуалност.
Ако се научим успешно да поддържаме своето самоосъзнаване
чрез духовни техники, истинско духовно развитие е много малко вероятно.
Нашите умствени навици стават толкова силни, че е трудно да се
проникне през тях. Можем да стигнем дори и до достигане на
напълно демоничното състояние на пълна “Его-обсебеност”.
Въпреки че господаря на ума е най-силен в извращаването на
духовността, другите двама господари
също
могат
да
ръководят
духовната практика. Завръщане към природата, изолация, простички,
тихи, възвишени хора – всичко това могат да бъдат начини, по които човек
може да скрие себе си от раздразнението, всички те могат да бъдат израз
на господаря на формата. Или може би религията може да ни осигури
оправдание за създаване на сигурно гнездо, прост, но удобен дом, за
сдобиване с мил партньор и стабилна, лесна работа.
Господарят на речта също е въвлечен в духовната практика.
Следвайки духовен път ние можем да заменим старите си вярвания с
нова религиозна идеология, но да продължим да я използваме по
старите си невротични начини. Независимо колко възвишени може да са
идеите ни, ако ги приемем прекалено на сериозно и ги използваме за
поддържане на егото си, все още сме под контрола на господаря на речта.
Повечето от нас, ако изследваме действията си, най-вероятно бихме
се съгласили, че сме под властта на един или повече от тези трима
господари. “Но,” можем да запитаме, “какво от това? Това е просто описание
на човешкото състояние. Да, ние знаем че нашата технология не може да
ни защити от войната, престъпленията, болестите, икономическата
несигурност, трудоемката работа, старостта и смъртта; нито пък
идеологиите ни могат да ни защитят от съмнението, несигурността,
объркването и неориентираността; нито пък терапиите ни могат да ни
защитят от разпадането на висшите състояния на съзнанието, които
можем временно да постигнем, и от разочарованието и болката които
следват. Но какво друго можем да направим? Тримата господари изглеждат
толкова могъщи и непобедими, а и ние не знаем с какво да ги заменим.”
Буда, тормозен от тези въпроси, изследвал процесите, чрез
които управляват тримата господари. Той се запитал защо нашите умове
ги следват и дали има друг начин. Той открил че тримата господари ни
съблазняват, създавайки един фундаментален мит: че ние сме солидни
същества. Но, в крайна сметка, митът е фалшив - една огромна
мистификация, една гигантска измама - и той е корена на нашето страдание.
За да направи това откритие, той е трябвало да преодолее много сложни
защитни механизми, издигнати от тримата господари. Тези механизми
имат за цел да предпазят техните поданици от откриването на
фундаменталната заблуда, която е източника на тяхната власт. Не можем
по никакъв начин да се освободим от властта на тримата господари освен
ако и ние, също, не разрушим, пласт по пласт, техните сложни защитни стени.
Защитните механизми на господарите са създадени от материала
на нашите умове. Този материал на ума е използван от господарите по
такъв начин, за да може поддържа основния мит на солидността. За да
видим сами как действа този процес, трябва да изследваме
собственото си преживяване. “Но как,” може да попитаме, “как трябва да
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извършим изследването? Какъв метод или средство
трябва
да
използваме?” Методът който Будата открил е медитацията. Той открил,
че борбата за намиране на отговори не работи. Само когато се получавали
прекъсвания в борбата му при него идвали прозрения. Той започнал да
осъзнава, че съществува едно здраво, пробудено качество в самия него,
което се проявява само в отсъствието на усилие. Така че практиката на
медитация включва отпускане.
По отношение на медитацията има много неразбиране и погрешни
представи. Някои хора я считат за трансово състояние на ума. Други мислят
за нея като за тренировка, в смисъл на умствена гимнастика.
Но
медитацията не е никое от тези неща, въпреки че наистина включва
работа с невротичните състояния на ума. Не е трудно или невъзможно
да се справим с невротичното състояние на ума. То притежава енергия,
скорост и определена схема. Практиката на медитация включва
отпускане, оставяне на нещата, такива каквито са - опит да се върви
според схемата, опит да се оставим на енергията и скоростта. По този
начин ние се учим как да се справяме с тези фактори, как да се свързваме
с тях - не в смисъл, че ги караме да узреят по начин, по който бихме
искали - а в смисъл, че ги познаваме, такива каквито са, и работим с тяхната
схема.
Има една история за Буда, която разказва как веднъж той дал учение
на един известен свирач на цитра, който искал да изучава медитация.
Музикантът попитал, “Трябва ли да контролирам ума си или трябва напълно
да се отпусна?” Будата отговорил, “Тъй като ти си голям музикант, разкажи
ми как би настроил струните на своя инструмент.” Музикантът казал,
“Няма да ги направя нито прекалено стегнати, нито прекалено
хлабави.” “По същият начин,” казал Будата, “в своята медитационна
практика не трябва да налагаш нищо прекалено силно върху ума си, нито
трябва да го оставяш да се скита.” Това е учението за оставяне на ума,
такъв какъвто е, по един много отворен начин, за чувстване на потока на
енергията, без да се опитваме да го подчиним, и без да го оставяме да се
изплъзне извън контрол – за отпускане с енергийната схема на ума. Това
е медитационната практика.
Такава
практика
е
необходима
основно
защото
нашата
мисловна
схема,
нашият концептуализиран начин на провеждане на
живота ни в света, е или прекалено манипулативен, налагайки се на
света, или е напълно див и неконтролируем. Следователно, нашата
медитационна практика трябва да започне от най-външния слой на егото аргументните мисли, които постоянно тичат из умовете ни, нашия умствен
брътвеж. Господарите използват аргументните мисли като своя първа
защитна линия, като пешки в своето усилие да ни заблудят. Колкото повече
пораждаме мисли, толкова по-заети сме умствено и сме толкова по-убедени
в своето съществуване. По тази причина господарите постоянно се опитват
да активират тези мисли, да създадат едно постоянно застъпване на
мислите, така че нищо да не може да се види отвъд тях. В истинската
медитация не присъства амбиция да се разбъркват мислите, нито има
амбиция те да се подтискат. На тях просто им се позволява да се
случват спонтанно и те стават един израз на основното здраве. Те стават
израз на прецизността и яснотата на пробуденото състояние на ума.
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Ако
се
победи
стратегията
за
постоянно
създаване
на
застъпващи се мисли, тогава господарите разбуждат емоциите за да ни
разсеят. Вълнуващото, цветно, драматично качество на емоциите
завладява вниманието ни, сякаш гледаме запленяващ филм. В практиката на
медитация ние нито окуражаваме емоциите, нито ги подтискаме. Виждайки
ги ясно, оставяйки ги да бъдат такива каквито са, ние повече не им
позволяваме да ни служат като средство за забавление и да ни
разсейват. По този начин те се превръщат в неизтощимата енергия, която
осъществява без-азовото действие.
В отсъствието на мисли и емоции господарите изваждат едно
още по мощно оръжие – концепциите. Поставянето на етикети на
явленията създава едно чувство за солиден, неоспорим свят от “неща”.
Такъв един солиден свят ни служи като потвърждение, че и ние сме
едно солидно, постоянно нещо. Светът съществува, следователно и аз,
възприемащият света, съществувам. Медитацията включва виждането на
прозрачността на концепциите, така че поставянето на етикети престава да
бъде начин за стабилизиране на нашия свят и на нашия образ за Аз.
Поставянето на етикети просто се превръща в акт на разграничаване.
Господарите имат и още защитни механизми, но би било прекалено сложно
да ги дискутираме в този контекст.
Чрез изследването на собствените мисли, емоции, концепции и
другите дейности на ума си, Будата открил, че няма нужда да се борим да
докажем своето съществуване, че няма нужда да се подлагаме на
господството на тримата господари на материализма. Няма нужда да се
борим за да бъдем свободни; отсъствието на борба само по себе си е
свобода. Това без-азово състояние е постигането на Състоянието на Буда.
Процесът на трансформиране на материалния ум - от израз на амбицията
на егото в израз на основно здраве и просветление чрез практиката на
медитация – може да се каже, че това е истинския духовен път.
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Духовен Материализъм
ДОШЛИ СМЕ ТУК ЗА ДА НАУЧИМ ЗА ДУХОВНОСТТА. Аз имам доверие на
искреното качество на това търсене, но трябва да поставим под въпрос
неговата същност. Проблемът е в това, че егото може да обърне всичко в
своя собствена полза, дори и духовността. Егото постоянно се стреми да
придобие и да приложи ученията на духовността за свое собствено благо.
Ученията са третирани като външно нещо, външно за “мен” – философия
която се опитваме да имитираме. Ние всъщност не искаме да се
идентифицираме с ученията и да се превърнем в ученията. Така че, ако
учителят ни говори за изоставяне на егото, ние се опитваме да наподобим
изоставяне на егото. Извършваме движенията, правим подходящите
жестове, но всъщност не искаме да жертваме никоя част от начина си на
живот. Превръщаме се в умели актьори и докато играем ролята на
глухонеми за истинското значение на ученията, откриваме някакво удобство,
преструвайки се че следваме пътя.
Когато започнем да чувстваме каквото и да било несъответствие
или противоречие между нашите действия и ученията, незабавно
интерпретираме ситуацията по такъв начин, че конфликта да бъде изгладен.
Интерпретаторът е егото в ролята на духовен съветник. Ситуацията е
като тази в страна, където църквата и държавата са разделени. Ако
политиката на държавата противоречи на ученията на църквата, тогава
автоматичната реакция на кралят е да отиде при главата на църквата, своя
духовен съветник, и да помоли за неговата благословия. Тогава главата на
църквата измисля някакво оправдание и дава своята благословия на
политиката под претекста, че кралят е защитник на вярата. В ума на
индивида нещата се получават много спретнато по този начин, като
егото е едновременно крал и глава на църквата.
Рационализирането на духовния път и действията на човек трябва да
бъдат пресечени, ако е необходимо да бъде осъзната истинската
духовност. Не е лесно обаче да се справим с това рационализиране,
защото всичко се разглежда през филтъра на философията и логиката на
егото, като по този начин всичко изглежда спретнато, точно и много логично.
Ние се опитваме да намерим само-оправдаващ отговор на всеки въпрос. За
да сме сигурни в себе си, ние се трудим за да напаснем в своята
интелектуална схема всеки потенциално объркващ аспект от живота си. И
усилията ни са толкова сериозни и тържествени, толкова прями и искрени,
че е трудно да изпитаме подозрение към тях. Ние винаги се доверяваме на
“честността” на своя духовен съветник.
Няма значение какво използваме за да постигнем оправдание за
себе си: мъдростта на свещени
книги,
диаграми,
таблици,
математически
изчисления,
езотерични
формули,
фундаменталистична религия, дълбока психология, или някакъв друг
механизъм. Веднага щом започнем да преценяваме, решавайки дали
трябва или не трябва да правим това или онова, вече сме свързали
практиката или познанието си с напаснати една към друга категории, и
това е духовен материализъм - измамната духовност на нашия духовен
съветник. Всеки път когато имаме дуалистична мисъл като: “Правя
това, защото искам да постигна определено състояние на съзнанието,
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определено състояние на съществуване,” тогава автоматически разделяме
себе си от реалността на онова, което сме.
Ако се запитаме, “Какво грешно има в преценяването, във взимането
на страна?”, отговорът е, че когато формулираме вторична преценка,
“трябва да направя това и трябва да не правя онова,” тогава сме
постигнали ниво на усложнение което ни отнася много далеч от основната
простота на онова което сме. Простотата на медитацията означава
простото преживяване на маймунския инстинкт на егото. Ако нашата
психология бъде обременена с нещо повече от това, тогава тя става една
много тежка, дебела маска – една броня.
Важно е да се види че основният момент във всяка духовна
практика е да се изостави бюрокрацията на егото. Това означава да се
остави постоянното желание на егото за по-висша, по- духовна, потрансцедентална версия на знанието, религията, добродетелта, преценката,
удобството, или каквото и да е онова, което специфичното его търси.
Човек трябва да излезе от духовния материализъм. Ако не излезем от
духовния материализъм, ако всъщност го практикуваме, тогава в един
момент можем да открием, че притежаваме голяма колекция от духовни
пътища. Можем да чувстваме че тези духовни колекции са много ценни. Ние
толкова много сме учили. Ние сме изучили западната психология, или
ориенталската психология, практикували сме йога, или може би сме
учили под ръководството на дузини велики учители. Ние сме постигнали и
сме се изучили. Вярваме че сме натрупали огромно знание. И все пак, след
като сме минали през всичко това, все още има нещо, което трябва да
бъде изоставено. Това е много мистериозно! Как би могло да се случи?
Невъзможно! Но, за съжаление, така е. Необятните ни колекции от знание и
преживяване са просто част от изложбата на егото, част от превзетото
качество на егото. Ние ги показваме на света и, правейки това,
потвърждаваме пред себе си че съществуваме - в безопасност и
сигурност, като “духовни” хора.
Но ние просто сме създали един магазин, един антикварен
магазин. Може да сме се специализирали в ориенталски антики, или
антики от някоя друга цивилизация или време, но ние, въпреки това, сме
създали магазин. Преди да запълним магазина си с толкова много неща,
стаята беше толкова красива: окъпани в бяло стени и един много прост под
със силна лампа, светеща на тавана. В средата на стаята имаше едно
произведение на изкуството и то беше красиво. Всеки който идваше,
оценяваше красотата му, включително и ние самите.
Но ние не бяхме задоволени и си помислихме, “След като този един
предмет прави стаята ми толкова красива, ако намеря повече антики,
стаята ми ще стане дори и по-красива.” И така ние започнахме да
събираме, и крайният резултат беше хаос.
Претърсихме целия свят за красиви предмети – Индия, Япония,
множество различни страни. И всеки път когато откривахме някоя антика,
тъй като се занимавахме наведнъж само с по един предмет, ние виждахме
че е красива и си мислехме че ще е красива в нашия магазин. Но когато
донасяхме предмета в къщи и го слагахме там, той се превръщаше само в
нова добавка към нашата колекция от вехтории. Красотата на предмета вече
не се излъчваше, защото той беше заобиколен от толкова много други
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красиви неща. Той вече не означаваше нищо. Вместо стая пълна с
красиви антики, ние създадохме магазин за вехтории!
Правилното пазаруване не означава събиране на много информация
или красота, а означава пълно оценяване на всеки единичен обект. Това е
много важно. Ако наистина оцените един красив обект, тогава вие напълно
се идентифицирате с него и забравяте себе си. То е като да гледаш много
интересен, запленяващ филм и да забравиш че си публика. В този
момент няма свят; цялото ти същество е тази сцена от този филм. Точно
този вид идентификация, пълно потъване в едно нещо. Ние наистина ли го
опитахме и го сдъвкахме и го глътнахме както трябва, този един красив
обект, това едно духовно учение? Или просто го счетохме за част от нашата
необятна и растяща колекция?
Наблягам толкова много на този момент, защото знам че всички ние
сме се обърнали към ученията и практиката на медитация не за да спечелим
много пари, а защото искрено искаме да учим, искаме да развием себе си.
Но ако разглеждаме знанието като антика, като “древна мъдрост”, която
трябва да бъде събрана, тогава сме на погрешен път.
От гледна точка на приемствеността от учители, знанието не се
предава като антика. По скоро, един учител преживява истината на
ученията и я предава като вдъхновение на своя ученик. Това вдъхновение
пробужда ученика, така както неговият учител се пробудил преди него.
Тогава ученикът предава ученията на друг ученик и така процесът
продължава. Ученията са винаги актуални. Те не са “древна мъдрост”,
стара легенда. Ученията не се предават като информация, предавани
така както дядото разказва традиционни народни приказки на своите
внуци. Това не работи по този начин. То е истинско преживяване.
Има едно указание в тибетските писания: “Знанието трябва да
бъде горено, чукано и сплескано като чисто злато. След това човек
може да го носи като украшение.” Затова, когато получите духовни
инструкции от ръцете на друг, вие не ги приемате без критика, а ги горите,
чукате ги с чук и ги сплесквате, докато не се появи яркият, достоен цвят на
златото. След това ги оформяте в украшение, такова каквото ви харесва, и си
го слагате. По тази причина дхарма е приложима за всяка възраст, за всеки
човек; тя притежава живо качество. Не е достатъчно да имитирате своя
учител, или гуру; вие не се опитвате да се превърнете в подобие на своя
учител. Ученията са индивидуално, лично преживяване, чак до настоящият
пазител на доктрината.
Може би мнозина от моите читатели са запознати с историите на
Нāропā и Тилопа, и Марпа, и Миларепа, и Гампопа и другите учители от
приемствеността Кагю. За тях това е било живо преживяване и за
настоящите пазители на приемствеността е живо преживяване.
Само подробностите на техните житейски ситуации са били различни.
Ученията притежават качеството на топъл, прясно изпечен хляб; хлябът е все
още топъл и горещ и свеж. Всеки пекар трябва да приложи общото познание
за това как се прави хляб към своето собствено тесто и пещ. След това той
лично трябва да преживее свежестта на този хляб и трябва да го отреже
свеж, и да го изяде топъл. Той трябва да направи ученията свои собствени
и след това трябва да ги практикува. Това е един много жив процес. Няма
недоразумение по отношение на събирането на знание. Ние трябва да
работим със своите индивидуални преживявания. Когато се объркаме, не
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можем да се позовем на своята колекция от знание и да се опитаме да
намерим някакво потвърждение или утеха: “Учителят и цялото учение са на
моя страна.” Духовният път не води натам. Това е един самотен, личен път.
Въпрос: Мислите ли че духовният материализъм е специфично
американски проблем?
Отговор: Винаги когато ученията пристигнат в страна от чужбина,
проблемът на духовния материализъм се засилва. В момента Америка е,
без всякакво съмнение, плодотворна земя, готова за ученията. И тъй като
Америка е толкова плодотворна, търсеща духовността, е възможно Америка
да вдъхнови шарлатани. Шарлатаните не биха избрали да бъдат шарлатани
ако не бяха вдъхновени да направят това. В противен случай те биха
били обирджии на банки или бандити, тъй като ги ръководи желанието
да натрупат пари и да станат известни. Точно защото Америка търси
толкова усилено духовността обаче, религията се превръща в лесен
начин да се изкарат пари и да се постигне слава. Затова ние виждаме
шарлатани в ролята на ученици, чела, както и в ролята на гуру. Мисля че
специално по това време Америка е едно много интересно място.
Въпрос: Вие приел ли сте някой духовен учител за свой гуру, някой
определен жив духовен учител?
Отговор: Понастоящем, не. Аз оставих своите гуру и учители зад себе си
в Тибет, физически, но ученията остават с мен и продължават.
Въпрос: И кого следвате, повече или по-малко?
Отговор: Ситуациите и гласа на своя гуру, присъствието на своя гуру.
Въпрос: След като Шакямуни Буда постигнал просветление, останала ли е
в него някаква следа от его, така че да може да проповядва ученията си?
Отговор: Учението просто се случвало. Той не е имал желанието да
обучава или да не обучава. Той прекарал седем седмици, седейки под
сянката на едно дърво и разхождайки се по брега на една река. Тогава се
случило така че някой просто минал оттам и той започнал да говори. Човек
няма избор; ти си там, един отворен човек. След това ситуацията се
представя и учението се случва. Това е, което е наречено “Буда дейност”.
Въпрос: Трудно е да не си алчен по отношение на духовността. Дали това
желание за придобивки е нещо което самó отпада, когато човек напредне по
пътя?
Отговор: Трябва да оставите първият импулс да отмре. Първият ви
импулс към духовността може да ви постави в специфична духовна
ситуация; но ако работите с този импулс, импулсът постепенно отмира и на
определен етап става отегчителен, монотонен. Това е полезно послание.
Виждате ли, съществено е да се свържете със себе си, със собственото си
преживяване, наистина. Ако човек не се свърже със себе си, тогава
духовният път става опасен - става изцяло външно забавление вместо
органично лично преживяване.
Въпрос: Ако решите да търсите своя изход от невежеството, можете почти
категорично да приемете, че всяко от нещата които правите и които ви се
струват добри ще бъде полезно за егото, и всъщност блокира пътя. Всичко
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което ви се струва правилно ще бъде грешно, всичко което не ви обръща
с главата надолу ще ви погребе. Има ли излизане от това?
Отговор: Ако извършите някакво действие, което изглежда правилно, това
не означава непременно че то е грешно, поради самата причина че
правилно и грешно са изцяло извън картинката. Вие не работите на ничия
страна, нито на “добрата”, нито на “лошата”, а работите с тоталността на
цялото, отвъд “това” и “онова”. Бих казал, че има завършено действие. Няма
частично действие. Но каквото и да правим във връзка с добро и лошо, сякаш
е частично действие.
Въпрос: Ако се чувстваш много объркан и се опитваш да си
проправиш път за излизане от объркаността, тогава сякаш се опитваш
прекалено усилено. Но ако човек изобщо не се опитва, трябва ли да
разбираме, че се самозаблуждава?
Отговор: Да, но това не означава че човек трябва да живее в крайностите
на прекаленото усилие и на пълната липса на усилие. Човек трябва да
работи с определен вид “среден път”, едно завършено състояние на “такъв,
какъвто си”. Можем да описваме това с много думи, но човек всъщност
трябва да го направи. Ако наистина започнеш да живееш със средния
път, тогава ще го видиш, ще го откриеш. Трябва да си позволиш да се
довериш на себе си, да се довериш на собствената си интелигентност.
Ние сме невероятни хора, ние имаме невероятни неща в себе си. Просто
трябва да си позволим да бъдем. Външната помощ не е от полза. Ако не
желаете да се оставите да се развивате, тогава изпадате в самоунищожителния процес на объркване. Това е самоунищожение, а не
унищожение от някой друг. Точно затова е ефективно; защото е самоунищожение.
Въпрос: Какво е вярата? Тя полезна ли е?
Отговор: Вярата може да бъде простовата, доверчива, сляпа вяра, или
може да бъде сигурна увереност, която не може да бъде унищожена.
Сляпата вяра не е вдъхновение. Тя е много наивна. Тя не е творческа,
въпреки че не може да се нарече разрушителна. Тя не е творческа,
защото вашата вяра и вие никога не сте имали връзка, между вас не е
протичала комуникация. Вие просто сляпо сте приели цялото вярване,
съвсем наивно.
В случая на вярата като увереност има жива причина да бъдете
уверени. Вие не очаквате, че ще има предварително изработено
разрешение, което да ви се представи мистериозно. Вие работите със
съществуващите ситуации без страх, без никакво съмнение дали да се
въвличате или не. Този подход е изключително творчески и позитивен.
Ако имате сигурна увереност, вие сте толкова сигурни в себе си, че няма
нужда да се проверявате. Това е абсолютна увереност, истинско разбиране
какво се случва в момента, следователно вие не се поколебавате да
следвате други пътища, или да се справите по всякакъв необходим начин с
всяка нова ситуация.
Въпрос: Какво те води по пътя?
Отговор: Всъщност, не изглежда да има някакво определено напътствие.
Всъщност, ако някой те води, това е подозрително, защото разчиташ на
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нещо външно. Това да си напълно какъвто си в себе си се превръща в
напътстваща сила, но не в смисъл на авангард, защото няма водач,
който да следваш. Не е нужно да следваш опашката на някой - вместо
това се носиш по пътя сам. С други думи, водачът не върви пред теб, а
върви с теб.
Въпрос: Можете ли да кажете нещо повече за начина, по който
медитацията прави късо съединение със защитните механизми на егото?
Отговор: Защитният механизъм на егото включва това да проверяваш
самия себе си, което е безсмислен вид самонаблюдение. Медитацията не
се основава на медитиране върху определен обект като се самопроверяваме; а медитацията е пълната идентификация със съответната
техника, която човек прилага. Следователно няма да има никакво
усилие да се подсигуриш в практиката на медитация.
Въпрос: Аз изглежда живея в духовен вехтошарник. Как мога да го
превърна в проста стая с един красив предмет?
Отговор: За да можеш да развиеш оценяване на своята колекция, трябва
да започнеш с едно нещо. Човек трябва да открие стъпало, източник на
вдъхновение. Може би няма да имаш нужда да продължиш с останалите
предмети в своята колекция, ако си изучил просто едно парче материал.
Това единствено парче материал може да е някой пътен знак, който си успял
да задигнеш в Ню Йорк, може да бъде толкова незначително. Но човек
трябва да започне с едно нещо, да види неговата простота, грубото
качество на това парче вехтория или на тази красива антика. Ако
успеем да започнем просто с едно нещо, тогава това би било еквивалентно
на това да имаме само един предмет в празна стая. Мисля, че е въпрос на
намиране на стъпало. Тъй като имаме толкова много професии в своята
колекция, голяма част от проблема е че не знаем от къде да започнем.
Човек трябва да позволи на своя инстинкт да определи кое да е първото
нещо, което да вземе.
Въпрос: Защо, според вас, хората защитават до такава степен своето его?
Защо е толкова трудно да се изостави егото?
Отговор: Хората се страхуват от пустотата на пространството, или от
отсъствието на компания, от отсъствието на сянка. Това да нямаш никой до
себе си, да нямаш с кой да се свържеш би могло да се окаже ужасяващо
преживяване. Мисълта за него може да бъде ужасно плашеща, но не и
истинското преживяване. Това в общи линии е един страх от
пространството, страх че няма да можем да се закотвим в никаква здрава
земя, че ще загубим своята идентичност като фиксирано, солидно и
определено нещо. Това може да бъде много заплашително.
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Да се Предадеш
НА ТОЗИ ЕТАП МОЖЕ ДА СМЕ СТИГНАЛИ ДО ЗАКЛЮЧЕНИЕТО, че трябва да
изоставим цялата игра на духовен материализъм; това ще рече, че трябва
да изоставим опитите да защитим и подобрим себе си. Може да сме
получили моментно прозрение, че нашата битка е безплодна и може да
искаме да се предадем, напълно да изоставим усилията да защищаваме
себе си. Но колцина от нас могат наистина да направят това? То не е
толкова просто и лесно, колкото може би си мислим. До каква степен
наистина можем да се отпуснем и да бъдем открити? На какъв етап ще
започнем да се защитаваме?
В тази лекция ще обсъдим акта на предаването, по специално в
смисъл на връзката между работата върху невротичното състояние на ума и
работата с личен гуру, или учител. Да се предадем на “гуруто” би могло да
означава да отворим умовете си към житейските ситуации, както и към един
индивидуален учител. Ако нашият стил на живот и вдъхновение обаче, са
насочени към разгръщане на ума, тогава почти със сигурност ще открием и
личен гуру. Така че в следващите няколко беседи ще наблегнем на връзката
с личен учител.
Една от трудностите на това да се предадем на гуру са нашите
предразсъдъци по отношение на него и очакванията ни за онова, което ще
се случи докато сме с него. Ние сме затормозени с идеи за онова, което
бихме искали да преживеем със своя учител: “Аз бих искал да видя еди
какво си; би било най-добре да го видя по този начин; бих искал да
преживея тази специфична ситуация, защото тя е в пълно съответствие с
моите очаквания и стремежи.”
По тази причина ние се опитваме да натикаме нещата в отделения,
опитваме се да напаснем ситуацията към своите очаквания, и изобщо не
можем да изоставим която и да е част от своите очаквания. Ако търсим
гуру, или учител, ние очакваме от него да бъде свят, миролюбив, тих,
простичък и, въпреки това, мъдър. Когато открием, че той не отговаря на
очакванията ни, тогава започваме да се разочароваме, започваме да се
съмняваме.
За да може да се установи връзка учител-ученик, за нас е
необходимо да изоставим всичките си предразсъдъци по отношение на
връзката и условията за отваряне и предаване. Да се “предадеш” означава
да се откриеш напълно, да се опиташ да отидеш отвъд очарованията и
очакванията.
Да се предадеш също така означава да признаеш суровите,
груби, тромави и шокиращи качества на своето его, да ги признаеш и да ги
предадеш. По принцип, ние намираме за извънредно трудно да предадем и
изоставим суровите и груби качества на егото си. Въпреки че може и да
мразим себе си, в същият момент усещаме своята само-омраза като един
вид занимавка. Въпреки факта че може да не харесваме онова което сме и
да намираме това само-заклеймяване за болезнено, въпреки това ние не
можем да го изоставим напълно. Ако започнем да изоставяме своята
самокритика, тогава може да почувстваме че си губим занимавката, сякаш
някой ни отнема работата. Ако предадем всичко няма да имаме занимание;
няма да има нищо, за което да се хванем. Само- оценката и
самокритиката са, в основата си, невротични тенденции, които произтичат
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от това, че нямаме достатъчно доверие в себе си - “доверие” в смисъл да
виждаме какво сме, да знаем какво сме, да знаем, че можем да си позволим
да се открием. Ние можем да си позволим да предадем това сурово и
грубо невротично качество на Аза и да пристъпим извън очарованията, да
пристъпим извън предварително измислените идеи.
Трябва да предадем своите надежди и очаквания, както и своите
страхове, и да навлезем с вдигната глава в разочарованието, да работим
с разочарованието, да навлезем в него и да го превърнем в свой начин
на живот - което е нещо много трудно за постигане. Разочарованието е
добър признак за основна интелигентност. То не може да бъде сравнено с
нищо друго: то е толкова остро, точно, очевидно и директно. Ако можем
да се открием, тогава изведнъж започваме да виждаме че нашите
очаквания са неадекватни на ситуациите, пред които сме изправени.
Това автоматично довежда до чувство на разочарование.
Разочарованието е най-доброто превозно средство за изминаване на
пътя на дхарма. То не утвърждава съществуването на нашето его и
неговите мечти. Ако сме въвлечени в духовен материализъм обаче, ако
считаме духовността за част от своето натрупване на ученост и добродетел,
ако духовността се превръща в начин да уголемяваме себе си, тогава
разбира се, целият процес на предаване е напълно изкривен. Ако считаме
духовността за начин да намерим удобство за себе си, тогава
винаги
когато преживеем нещо неприятно, разочарование, ние се опитваме
да
го рационализираме: “Разбира се това трябва да е мъдър ход на
гуруто, защото аз знам, аз съм доста сигурен, че гуруто не върши
нараняващи неща. Гуруджи е съвършено същество и всичко което
извърши Гуруджи е правилно. Всичко, което Гуруджи прави е за мен,
защото той е на моя страна. Така че аз мога да си позволя да се открия.
Мога безопасно да се предам. Знам че вървя по верния път.” Нещо в
такова едно отношение не е съвсем наред. В най-добрия случай то е
простовато и наивно. Ние сме запленени от страхотния, вдъхновяващ,
достоен и цветен аспект на “Гуруджи”. Не смеем да допуснем нищо друго.
Развиваме убеждението, че каквото и да преживеем, то е част от нашето
духовно развитие. “Аз го направих, аз го преживях, аз съм един самоусъвършенстван човек и знам всичко, общо взето, защото съм чел книги и те
потвърждават убежденията ми, моята правота, моите идеи. Всичко съвпада.”
Ние можем да се запънем и по друг начин, без всъщност да се
предадем, защото чувстваме че сме много префинени, много изтънчени и
достойни хора. “Разбира се, ние не можем да се дадем на тази мръсна,
обикновена улична сцена от реалността.” Ние имаме чувството че всяка
стъпка от пътя, по който вървим, трябва да бъде лотосово листче и
развиваме логика, която интерпретира всичко което ни се случва по този
начин. Ако паднем, създаваме меко приземяване, което ни предпазва от
внезапния шок. Това да се предадеш не включва подготовка за меко
приземяване; то означава просто да се приземиш върху твърда,
обикновена земя, върху скалист, див пущинак. Щом веднъж се отворим,
се приземяваме на онова, което е.
Традиционно, предаването се символизира от такива практики като
прострации, което е акт на падане на земята в жест на предаване. В
същото време ние се откриваме психологически и се предаваме напълно,
идентифицирайки се с най-нисшите от нисшите, признавайки своето сурово
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и грубо качество. Щом веднъж сме се идентифицирали с най-нисшите от
нисшите, няма нищо което да се страхуваме, че може да загубим. Правейки
това, ние се приготвяме да бъдем един празен съд, готов да получи
ученията.
В будистката традиция има следната основна формула: “Приемам
убежище в Будата, приемам убежище в дхарма, приемам убежище в
сангха.” Приемам убежище в Будата като пример за предаване, пример
за признаване на негативността като част от нашата ситуация и отваряне
към нея. Приемам убежище в дхарма – дхарма, “законът на
съществуването,” животът, такъв какъвто е. Аз съм готов да отворя очите
си за обстоятелствата от живота, такива каквито са. Аз няма да ги
разглеждам като духовни или мистични, а съм готов да разглеждам
ситуациите от живота, такива каквито те наистина са. Приемам убежище
в сангха. “Сангха” означава “общността от хората, вървящи по духовния
път”, “спътници”. Аз съм готов да споделя своето преживяване на цялото
житейско обкръжение със своите другари поклонници, със своите другари
търсещи, с онези които вървят с мен; но нямам желание да се опирам на
тях за да получа подкрепа. Аз само съм готов да вървя заедно с тях. Докато
вървим по пътя има една много опасна тенденция да се облягаме един на
друг. Ако група хора се облягат един на друг, тогава ако случайно един
падне на земята, всички падат. Затова ние не се облягаме на никой друг.
Ние просто вървим заедно, един до друг, рамо до рамо, работейки един с
друг, пътувайки заедно. Този подход към това да се предадеш, тази идея за
приемане на убежище е много задълбочена.
Грешният начин за приемане на убежище е търсенето на подслон –
като боготворим планини, богове на слънцето, богове на луната, всякакъв
вид божества, просто защото те изглеждат по-велики от нас. Този вид
приемане на убежище е подобен на реакцията на малко дете което казва:
“Ако ме набиеш, ще каза на мама,” мислейки че неговата майка е велика,
архетипно-могъща личност. Ако то е атакувано, автоматичното му
скривалище е неговата майка - непобедима и всезнаеща, всемогъща
личност. Детето вярва, че майка му може да го защити, всъщност, че тя е
единствения човек, който може да го спаси. Приемането на убежище в
майчиния или бащин принцип е наистина само- поражение; търсещият
убежище няма абсолютно никаква истинска духовна сила, никакво истинско
вдъхновение. Той е постоянно зает, преценявайки по-значимите и понезначителни сили. Ако сме малки, тогава някой по-голям може да ни
смаже. Ние търсим убежище защото не можем да си позволим да бъдем
малки и без закрила. В нас се забелязва тенденция да търсим извинения: “Аз
съм такова малко нещо, но оценявам великото в теб. Аз бих искал да те
възхвалявам и да се присъединя към твоето величие, така че би ли бил така
добър да ме защитиш?”
Предаването не е въпрос на това да си низш или глупав, нито пък
на това да искаш да си издигнат, или задълбочен. То няма нищо общо с
нива и оценки. Вместо това ние се предаваме, защото бихме искали да
комуникираме със света “както е”. Ние няма нужда да класифицираме себе
си като учени или невежи. Ние знаем къде стоим, следователно правим
жеста на предаване, на отваряне, което означава комуникация, връзка,
пряко общуване с обекта на нашето предаване. Ние не сме смутени от
богатата си колекция от сурови, груби, красиви или чисти качества. Ние
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даваме всичко на обекта, на който се предаваме. Основното действие на
предаване не включва боготворене на някаква външна сила. По скоро то
означава да работим заедно с вдъхновение, така че човек се превръща в
отворен съд, в който може да бъде налято знание.
По тази причина откритостта и предаването са необходимите
подготовки за работата с духовен приятел. Ние признаваме своето
фундаментално
богатство,
вместо
да
оплакваме въображаемата
бедност на своето същество. Ние знаем че сме достойни да получим
ученията, достойни да свържем себе си с богатството от възможности за
учене.
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Гуруто
ЗАПОЧВАЙКИ ИЗУЧАВАНЕТО НА ДУХОВНОСТТА, ние се изправяме пред проблема
на своята връзка с учител, лама, гуру, както и да наричаме човека,
който предполагаме че ще ни даде духовно разбиране. Тези думи,
особено терминът “гуру”, са придобили значения и конотации на Запад,
които са подвеждащи и които увеличават объркването около това какво
означава да се учи с духовен учител. Това не означава, че хората на
Изток разбират как да се отнасят към един гуру, а хората на Запад – не;
проблемът е общ. Хората винаги започват да изучават духовността с
определени идеи, които са вече затвърдени в умовете им. Идеи за това
какво ще получат и как ще се отнасят с човека, от когото мислят че ще го
получат. Самата идея че ще получим нещо от гуру – щастие, покой на ума,
мъдрост, каквото там търсим – е един от най-упоритите от всички
предразсъдъци. Затова мисля че би било полезно да изследваме начина,
по който някои от най-известните ученици са се справили с проблемите
около това как да се свържат с духовността и с духовния учител. Може би
тези примери биха ни послужили при нашето собствено, лично търсене.
Един от най-прославените тибетски учители и също един от
основните гуру на приемствеността Кагю, на която аз съм член, е бил
Марпа, ученик на индийския учител Нāропā и гуру на Миларепа, неговия
най-известен духовен син. Марпа е пример за някой, който е бил на път да
стане един преуспяващ, самоиздигнал се човек. Той бил роден във
фермерско семейство, но като млад бил амбициозен и избрал попрището на
учен и свещеник като свой път към успеха. Можем да си представим какви
огромни усилия и целеустременост били необходими за сина на фермер да
се издигне до позицията на свещеник в местната духовна традиция. В
Тибет през 10 век имало само няколко начина за такъв човек да
придобие каквото и да било обществено положение – като търговец,
като бандит, или особено като свещеник. Присъединяването към местното
духовенство по онова време било общо взето еквивалентно на това да
станеш доктор, адвокат и професор - всичките наведнъж.
Марпа започнал с изучаването на тибетски, Санскрит, няколко други
езика и говоримия език на Индия. След около три години такова учене той
бил вече достатъчно образован за да започне да печели пари като учен и с
тези пари той финансирал религиозното си учение, като в крайна сметка
станал нещо като будистки свещеник. Такова положение носело само по
себе си известен местен престиж, но Марпа бил по-амбициозен, и въпреки
че вече бил женен и имал семейство, продължил да пази спестяванията си,
докато не натрупал голямо количество злато.
В този момент Марпа обявил на роднините си своето намерение да
пътува до Индия, за да събере повече учения. По онова време Индия била
световния център на будистките науки, дом на Университета Наланда и на
най-великите будистки мъдреци и учени. Намерението на Марпа било да
изучи и събере текстове, непознати в Тибет, да ги донесе у дома и да ги
преведе, утвърждавайки се по този начин като велик учен-преводач. По
онова време, а и до доста скоро, пътуването до Индия било дълго и опасно,
и семейството и по-възрастните роднини на Марпа се опитали да го
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разубедят. Но той бил решен и се отправил на път, придружен от един свой
приятел и събрат-учен.
След едно трудно пътуване от няколко месеца те прекосили
Хималаите, навлезли в Индия и продължили към Бенгал, където се
разделили. И двамата били добре квалифицирани в изучаването на езици и
религия, затова решили всеки да си търси собствен учител, който да
подхожда на вкуса му. Преди да се разделят те се разбрали да се срещнат
отново за пътуването към дома.
Докато пътувал през Непал се случило така, че Марпа чул за
учителя Нāропā - човек с невероятна известност. Нāропā бил абат на
Университета Наланда, може би най-великия център на будисткото знание,
който някога светът е познавал. На върха на кариерата си, чувствайки че
разбира смисъла но не и истинското значение на ученията, той изоставил
поста си и се отправил в търсене на гуру. В продължение на дванадесет
години изтърпял невъобразими трудности в ръцете на своя учител
Тилопа, докато накрая не постигнал осъзнаване. По времето когато Марпа
чул за него, той имал репутацията на един от най-великите будистки
светци, които изобщо били живели някога. Естествено Марпа тръгнал да го
търси.
Най-накрая Марпа открил Нāропā, който живеел в бедност в една
проста къщичка в горите на Бенгал. Той очаквал да намери такъв велик
учител сред някакъв вид възвишена религиозна обстановка и затова бил
някак си разочарован. Обаче, той бил малко объркан от чуждата страна и
бил готов да допусне определени странности, мислейки че може би това
бил начинът, по който живеели индийските учители. Също така, славата на
Нāропā уталожила разочарованието му и той му дал повечето от златото
си, молейки за учения. Марпа обяснил че е женен мъж, свещеник, учен и
фермер от Тибет, и че не желае да изостави живота, който си бил
наредил, но че иска да събере учения, които да занесе в Тибет и които да
преведе за да спечели повече пари. Нāропā се съгласил с изискванията на
Марпа доста лесно, дал на Марпа инструкции и всичко вървяло гладко.
След известно време Марпа решил че е събрал достатъчно учения за
да изпълни плановете си и се приготвил за завръщане към дома. Той
стигнал до един хан в един голям град, където отново срещнал своя
спътник и двамата се заели със сравняване на резултатите от своите
усилия. Когато приятелят му видял онова, което Марпа бил събрал, той се
изсмял и казал, “Това, което имаш тук е безполезно! Ние вече имаме тези
учения в Тибет. Трябваше да намериш нещо по-вълнуващо и рядко. Аз
открих фантастични учения, които получих от много велики учители.”
Марпа, разбира се, бил крайно разочарован и разстроен след като бил
изминал толкова дълъг път с толкова трудности и разходи, така че решил да
се завърне при Нāропā и да опита още веднъж. Когато се завърнал при
колибата на Нāропā и помолил за по-редки и екзотични учения, за негова
изненада Нāропā му казал, “Съжалявам, но не можеш да получиш тези
учения от мен. Ще трябва да отидеш и да ги получиш от някой друг - един
човек на име Кукурипа. Пътуването е трудно, тъй като Кукурипа живее на
един остров по средата на езеро от отрова. Но той е онзи, когото ще
трябва да срещнеш, ако искаш да получиш тези учения.”
Марпа вече бил доста отчаян, така че решил да опита пътуването.
Освен това, ако Кукурипа имал учения които дори и великия Нāропā не
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можел да му даде, и освен това живеел по средата на отровно езеро, тогава
той трябвало да е доста необикновен учител - велик мистик.
Така че Марпа направил пътуването и успял да прекоси езерото и да
стъпи на острова, където започнал да търси Кукурипа. Там той открил един
стар индиец, който живеел сред помия, заобиколен от стотици женски
кучета. Ситуацията била, меко казано, чуждоземна, но Марпа въпреки това
се опитал да заговори Кукурипа. Всичко което получил в отговор били
несвързани неща. Изглеждало че Кукурипа говорел пълни глупости.
Ситуацията вече била почти непоносима. Не само че думите които
изричал Кукурипа били напълно неразбираеми, но Марпа трябвало
постоянно да се пази от стотиците кучки. Веднага щом успявал да се
сдобри с едно куче, друго започвало да го лае и заплашвало да го ухапе.
Най-накрая, почти извън себе си, Марпа напълно се предал, спрял да се
опитва да си води бележки, спрял да се опитва да получи каквато и да
било тайна доктрина. И в този момент Кукурипа започнал да му говори с
напълно разбираем, спокоен глас. Кучетата спрели да го тормозят и
Марпа получил ученията.
След като Марпа завършил ученето си при Кукурипа, той се
завърнал още веднъж при първоначалния си гуру, Нāропā. Нāропā му
казал, “Сега трябва да се завърнеш в Тибет и да преподаваш. Не е
достатъчно да получиш ученията по теоретичен начин. Трябва да преминеш
през определени житейски преживявания. След това можеш отново да
се върнеш и да продължиш обучението си.”
Още веднъж Марпа се срещнал със своя събрат търсач и те
заедно започнали дългото пътуване към Тибет. Спътникът на Марпа също
бил учил много. Те и двамата носели със себе си множество ръкописи и
като пътували дискутирали онова, което били научили. Скоро Марпа
започнал да се чувства притеснен за своя приятел, който ставал все по и полюбопитен да научи какви учения е събрал Марпа. Съвместните им
разговори започвали да се обръщат все към този въпрос, докато накрая
спътникът на Марпа решил че другарят му бил събрал по-ценни учения
от самия него и станал много ревнив. Докато прекосявали една река с
ферибот, спътникът на Марпа започнал да се оплаква че му било неудобно
от целия багаж, който носели. Той променил положението си в лодката,
сякаш за да се настани по-удобно, и правейки това успял да хвърли
всичките ръкописи на Марпа в реката. Марпа отчаяно се опитал да ги спаси,
но тях ги нямало вече. Всичките текстове които той с такива усилия събрал
изчезнали за миг.
И станало така че Марпа се завърнал в Тибет с чувство на голяма
загуба. Той имал много истории, които да разказва от своите пътешествия
и учене, но нямал нищо материално, с което да докаже своето знание и
преживяване. Въпреки това той прекарал няколко години работейки и
преподавайки, докато за своя изненада започнал да осъзнава, че
писанията щели да бъдат безполезни за него дори ако бил успял да ги
спаси. Докато бил в Индия той си водел писмени бележки само за тази
част от ученията, която не разбирал. Той не бил записал тези учения, които
били част от неговото собствено преживяване. Чак години по-късно той
открил, че те всъщност станали част от него.
С това откритие Марпа загубил всякакво желание да печели от
ученията. Той повече не се стремял да спечели пари или да натрупа
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престиж, а вместо това бил вдъхновен да осъществи просветлението.
Така че той събрал златен прах като приношение за Нāропā и още веднъж
направил пътуването до Индия. Този път той отишъл изпълнен с копнеж
да види своя гуру и с желание за ученията.
Следващата среща на Марпа с Нāропā обаче била доста поразлична от преди. Нāропā изглеждал много студен и незаинтересован,
почти враждебен, и първите му думи към Марпа били, “Добре че те виждам
отново. Колко злато носиш за ученията ми?” Марпа носел голямо
количество злато, но искал да спести малко за разноските по завръщането си,
така че отворил торбата си и дал на Нāропā само част от онова, което
имал. Нāропā погледнал приношението и казал: “Не, това не е
достатъчно. За учението ми ми трябва повече злато от това. Дай ми всичкото
си злато.” Марпа му дал още малко, но Нāропā пак поискал всичкото. Това
продължило няколко пъти, докато накрая Нāропā се изсмял и казал:
“Наистина ли си мислиш че можеш да купиш учението ми със своята
заблуда?” В този момент Марпа се отказал и дал на Нāропā всичкото
злато, което имал. За негова изненада Нāропā хванал торбите и започнал
да разпилява златния прах по земята.
Изведнъж Марпа се почувствал изключително объркан и
паникьосан. Той не можел да разбере какво се случва. Той бил работил
здравата за златото, за да купи учението, което толкова искал. Струвало
му се че Нāропā намеква, че има нужда от златото и би го учил в замяна.
Въпреки това той го изхвърлял! Тогава Нāропā му казал, “Каква нужда от
злато имам аз? Целият свят е злато за мен!”
Това бил велик миг на отваряне за Марпа. Той се открил и бил готов
да получи учения. Дълго време след това той останал при Нāропā и
обучението му било доста строго, но той не слушал просто ученията като
преди; той трябвало да си проправи път през тях. Той трябвало да
изостави всичко, което имал; не само материалните си притежания, но и
всичко което пазел в умът си трябвало да си отиде. Това бил постоянен
процес на отваряне и предаване.
В случая на Миларепа, ситуацията се развила доста по-различно. Той
бил селянин, много по- малко изучен и изтънчен отколкото бил Марпа,
когато срещнал Нāропā, и бил извършил много престъпления,
включително и убийство. Той бил ужасно нещастен, копнеел за
просветлението и бил готов да плати всякаква такса, която Марпа би
поискал. Така че Марпа накарал Миларепа да плати на много буквално
физическо ниво. Той го накарал да построи за него поредица от къщи,
една след друга, и след като всяка от тях била завършена, Марпа казвал на
Миларепа да я разруши и да постави всички камъни обратно там откъдето ги
бил взел, така че да не загрозява гледката. Всеки път когато Марпа
нареждал на Миларепа да разруши дадена къща, той му давал някакво
абсурдно извинение, като
това
че
бил
пиян,
когато
наредил
построяването на къщата или че изобщо никога не бил нареждал
построяването на къща. И всеки път Миларепа, изпълнен с копнеж за
ученията, събарял къщата и започвал отново.
Най-накрая Марпа измислил кула с девет етажа. Миларепа
изтърпял ужасни физически трудности, носейки камъните и строейки
къщата, и когато свършил, отишъл при Марпа и още веднъж помолил за
ученията. Но Марпа му казал, “Искаш да получиш учения от мен, просто
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така, само защото построи тази кула за мен? Е, страхувам се че въпреки
това ще трябва да ми дадеш дар като такса за посвещението.”
Тогава на Миларепа не му били останали абсолютно никакви
притежания, тъй като прекарал цялото си време строейки кули. Но Дамема,
жената на Марпа, почувствала съжаление към него и казала, “Тези кули,
които ти построи, са толкова прекрасен жест на преданост и вяра. Моят
съпруг със сигурност няма да има нищо против ако ти дам няколко торби
ечемик и един топ плат като твоя такса за посвещението.” Така че
Миларепа отнесъл ечемика и плата в кръга за посвещението където Марпа
преподавал, и ги предложил като такса заедно с даровете на другите
ученици. Но Марпа, когато разпознал приношението, се вбесил и креснал
на Миларепа, “Тези неща ми принадлежат, лицемер такъв! Опитваш се
да ме измамиш!” И той буквално изритал Миларепа от кръга на
посвещението.
В този момент Миларепа оставил всякаква надежда изобщо да
накара Марпа да му даде ученията. В отчаяние той решил да извърши
самоубийство и точно щял да се убие, когато Марпа отишъл при него и му
казал, че е готов да получи учението.
Процесът на получаване на учение зависи от това ученикът да
даде
нещо
в
замяна; необходимо е някакъв вид психологическо
предаване, някакъв вид дар. Точно затова трябва да дискутираме
предаването, отварянето, изоставянето на очакванията, преди да говорим
за връзката между учител и ученик. Важно е да се предадеш, да отвориш
себе си, да дадеш всичко, което имаш на гуруто, а не да се опитваш да се
представиш като достоен ученик. Няма значение колко си готов да платиш,
колко правилно се държиш, колко умен си, казвайки правилното нещо на
своя учител. Това не е като да се явиш на интервю за работа или да си
купиш нова кола. Това дали ще получиш работата или не зависи от
препоръките ти, от това колко добре си облечен, колко красиво са
полирани обувките ти, колко добре говориш, колко добри са обноските ти.
Ако купуваш кола, става въпрос за това колко пари имаш и колко надежден е
кредитът ти.
Но когато става въпрос за духовността се изисква нещо повече. Не
става въпрос за получаване на работа, за това да се облечеш, за да
впечатлиш своя потенциален работодател. Такава заблуда е неприложима
при едно интервю с гуру, защото той вижда направо през нас. Той е
удивен ако се облечем специално за интервюто. Правенето на
подмазващи жестове е неприложимо в такава ситуация; всъщност е
безполезно. Трябва да се посветим истински на отварянето към нашия
учител; трябва да сме готови да изоставим всички предразсъдъци.
Миларепа очаквал Марпа да бъде велик учен и свят човек, облечен в
йогически костюм от мъниста, рецитиращ мантри, медитиращ. Вместо това
той открил Марпа да работи във фермата си, напътствайки работниците и
орейки земята си.
Страхувам се че думата “гуру” е използвана прекалено много на
Запад. По-добре би било да говорим за “духовен приятел,” защото ученията
наблягат на взаимната среща на умовете на двамата. Става въпрос за
взаимна комуникация, а не за отношения господар - слуга, между едно
високо осъществено и едно нещастно и объркано същество. В
отношенията господар-слуга високо осъщественото същество изглежда че
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дори не седи на мястото си, а се носи във въздуха, левитира и ни гледа
отгоре. Гласът му е пронизващ, изпълващ пространството. Всяка дума,
всяко покашляне, всяко движение, което то извършва, е израз на мъдрост.
Но това е сън. Един гуру трябва да бъде духовен приятел, който общува
с нас и ни представя своите качества, както Марпа направил с
Миларепа и както Нāропā с Марпа. Марпа представил своето качество на
фермер-йоги. Случило се така, че той имал седем деца и жена, и се
грижел за фермата си, култивирайки земята си и поддържайки себе си и
своето семейство. Но тези дейности били просто обикновена част от
живота му. Той се грижел за своите ученици така, както се грижел за своята
реколта и семейство. Той бил толкова внимателен, отделял внимание на
всяка подробност от живота си, че можел да бъде едновременно
компетентен учител и компетентен баща и фермер. В живота на Марпа
нямало никакъв физически или духовен материализъм. Той не наблягал на
духовността и не пренебрегвал семейството си, или физическата си
връзка със земята. Ако не си въвлечен в материализъм, независимо
дали духовно или физически, тогава не се набляга на нито една от
крайностите.
Нито пък има смисъл да изберете някой за свой гуру само защото е
известен, някой който е прославен с това че е публикувал купища книги и е
обърнал към правата вяра хиляди, или милиони хора. Вместо това, важно
е дали, или не, вие сте способни да общувате с човека, прямо и
изчерпателно. До каква степен сте въвлечени в самозаблуда? Ако
наистина се откриете към своя духовен приятел, тогава сте обвързани да
работите заедно. Способни ли сте да говорите с него безрезервно и
истински? Той знае ли нещо за вас? Всъщност, той знае ли нещо за самия
себе си? Гуруто наистина ли е способен да види през вашите маски, да
общува истински с вас, пряко? Когато човек търси учител сякаш това са
важните неща, а не славата или мъдростта.
Има една интересна история за група хора, които решили да отидат
и да учат при известен тибетски учител. Те вече били учили по малко с
други учители, но били решили да се концентрират върху опитите да учат от
този специфичен човек. Те всичките били много ентусиазирани да станат
негови ученици и си уредили аудиенция с него, но този велик учител не
приел никой от тях. “Ще ви приема само при едно условие,” казал той.
“Ако сте готови да се отречете от предишните си учители.” Те всичките
започнали да му се молят, казвайки колко са му предани, колко голяма е
репутацията му и колко много биха искали да учат с него. Но той не приемал
никой от тях докато не изпълнели условието му. Най-накрая всички освен
един човек от групата решили да се отрекат от предишните си учители, от
които всъщност били научили много. Гуруто изглеждал доста щастлив
когато постъпили така и казал на всички тях да дойдат пак на следващия ден.
Но когато се завърнали той им казал: “Разбирам вашето лицемерие.
Следващия път когато отидете при друг учител ще се отречете и от мен.
Така че, изчезвайте от тук.” И той ги изгонил всичките освен онзи, който
ценял онова, което бил научил преди. Човекът, който той приел, вече не
желаел да си играе на лъжа, не желаел да се подмазва на гуруто,
преструвайки се че е различен от онова, което е. Ако искате да станете
приятели с духовен учител, трябва да станете приятели простичко,

UPADESA.ORG	
  

31	
  

открито, така че общуването да протече между равни, вместо да се
опитвате да спечелите учителя на ваша страна.
За да бъдете приети от своя гуру като приятел, вие трябва да се
отворите напълно. А за да се отворите, най-вероятно ще трябва да
преминете през проверки от страна на вашия духовен приятел и от
житейските ситуации по принцип, като всичките тези проверки
приемат формата на разочарования. На определен етап ще се съмнявате
дали вашия духовен приятел изпитва каквито и да било чувства, каквито и
да било емоции към вас изобщо. Това е среща с вашето собствено
лицемерие. Лицемерието, преструвката и основен ход на егото, е
изключително твърдо; то има много дебела кожа. Ние сме свикнали да
носим бронирани костюми, един връз друг. Лицемерието е толкова
плътно и многопластово, че веднага щом махнем един пласт или една
броня, откриваме друга под нея. Ние се надяваме, че няма да се наложи
да се събличаме напълно. Надяваме се, че събличането на само няколко
пласта ще ни направи представителни. След това се появяваме в нашия нов
брониран костюм с такова невинно изражение… Но нашият духовен
приятел не носи никаква броня; той е гол човек. В сравнение с неговата
голота, ние сме облечени в цимент. Нашата броня е толкова твърда, че
нашият приятел не може да усети повърхността на кожата ни, телата ни. Той
дори не може да види лицата ни както трябва. Има много истории за
връзката между учители и ученици в миналото, в които учениците е
трябвало да направят дълги пътувания и да преживеят много трудности
докато ентусиазма и импулсите им започнат да се износват. Изглежда че
това е целта: импулсът за търсене на нещо е, сам по себе си, пречка.
Когато този импулс започне да се износва, тогава започва да се появява
нашата фундаментална, основна голота и започва да се случва срещата на
умовете на двамата.
Казано е че първият етап от срещата на човек с неговия духовен
приятел е като отиването в супермаркет. Вие се вълнувате и си мечтаете
за всичките различни неща, които ще си купите: богатството на вашия
духовен приятел и цветното качество на неговата личност. Вторият етап от
вашата връзка е като отиване на съд, сякаш сте престъпник. Вие не сте
способни да посрещнете изискванията на своя приятел и започвате да сте
внимателни към самите себе си, защото знаете че той знае толкова,
колкото и вие знаете за себе си, което е изключително притеснително. На
третия етап, когато отидете да видите своя духовен приятел то е като да
видите крава, която щастливо си пасе по ливадата.
Вие просто се
възхищавате на нейния покой и на гледката и след това си тръгвате. Найнакрая, четвъртият етап с духовния приятел е като подминаването на камък
по пътя. Вие дори не му обръщате внимание; просто минавате покрай него и
си заминавате.
В началото се случва нещо като ухажване на гуруто, любовна
афера. До каква степен сте способни да спечелите този човек на своя
страна? Има една тенденция да искате да сте близо до своя духовен
приятел, защото наистина искате да учите. Чувствате такова уважение
към него. Но в същото време той е много плашещ; той ви пренебрегва.
Или ситуацията не съвпада с вашите очаквания, или има едно натрапчиво
усещане че “Може да не успея да се открия напълно и изцяло.” Развива се
една връзка на любов и омраза, един процес на предаване и на бягство. С
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други думи, започваме да играем игра, игра на желание да се отворим, на
желание за любовна връзка с нашия гуру, и след това на желание да
избягаме от него. Ако се приближим прекалено много до нашия духовен
приятел, започваме да се чувстваме надвити от него. Както се казва в
старата тибетска поговорка: “Един гуру е като огъня. Ако се приближиш
прекалено много се изгаряш; ако стоиш прекалено далече, не получаваш
достатъчно топлина.” От страна на ученика се случва този вид ухажване.
Стремиш се да се приближиш прекалено близо до учителя, но след
като веднъж го направиш, се изгаряш. Тогава искаш напълно да избягаш.
В един момент, накрая, връзката започва да става много съществена
и здрава. Вие осъзнавате че желанието да бъдете близо и желанието да сте
далече от гуруто е просто вашата собствена игра. Тя няма нищо общо с
истинската ситуация, а е просто ваша собствена халюцинация. Гуруто, или
духовният приятел е винаги там, горейки - един жив огън. Можете да си
играете игрички с него, или не, както изберете.
След това връзката с духовния приятел става много творческа. Вие
приемате ситуациите, в които сте засенчени от него и в които сте далеч от
него. Ако той реши да играе ролята на студена, ледена вода, вие приемате
това. Ако той реши да играе ролята на горещ огън, вие го приемате.
Абсолютно нищо не може да ви извади от релси и вие постигате примирие с
него. Следващият етап е този, когато след като сте приели всичко, което
вашия духовен приятел може да направи, вие започвате да губите
собственото си вдъхновение, защото напълно сте се оставили, напълно
сте се предали. Чувствате че сте принизени до частичка прах. Вие сте
незначителни. Започвате да чувствате че единственият свят, който
съществува, е този на духовния приятел, гуруто. То е сякаш гледате
запленяващ филм; филмът е толкова вълнуващ, че ставате част от него.
Няма ви вас и киносалона, няма столове, няма гледащи хора, няма приятели
седящи до вас. Филмът е всичко, което съществува. Това е наречено
“период на медения месец”, в който всичко се вижда като част от това
централно същество, от гуруто. Вие сте само една незначителна, безполезна
личност, която е постоянно хранена от това велико, запленяващо централно
същество. Винаги когато се почувствате слаби или изморени, или отегчени,
вие отивате и просто сядате в киносалона, където ви забавляват, повдигат
духа ви и ви подмладяват. В този момент изниква феномена на култа към
личността. Гуруто е единствената личност на света която съществува, жив и
действен. Ако умрете, умирате в негово име. Ако живеете, оцелявате за него
и сте незначителни.
Тази любовна афера с вашия духовен приятел не може да
продължава вечно обаче. Рано или късно нейната интензивност трябва да
спадне и вие трябва да се изправите срещу собствената си житейска
ситуация и собствената си психология. То е като да си се оженил и
медения месец да е приключил. Вие не само осъзнавате своя любим като
централен фокус на вниманието си, а започвате в същото време да
забелязвате и неговия или нейния стил на живот. Започвате да забелязвате
какво е онова което прави този човек учител, отвъд ограниченията на
неговата индивидуалност и личност. По този начин принципът за
“универсалността на гуруто” също се появява в картинката. Всеки
проблем с който се сблъсквате в живота е част от вашия брак. Когато
изпитате трудности, чувате гласа на гуруто. Това е моментът, в който човек

UPADESA.ORG	
  

33	
  

започва да постига своята независимост от гуруто като любовник, защото
всяка ситуация се превръща в израз на ученията. Вие първо сте се предали
на своя духовен приятел. След това общувахте и играхте игрички с
него. И сега сте достигнали състоянието на пълна отвореност. Като
резултат от тази отвореност, вие започвате да виждате гуру- качеството на
всяка житейска ситуация, започвате да виждате че всички ситуации в
живота ви предлагат възможността да бъдете толкова открит, колкото сте
когато сте с гуруто - и така всички неща се превръщат в гуруто.
Миларепа имал едно живо видение на своя гуру, Марпа, докато
медитирал в много строго отшелничество в Долината на Червената
Скална Скъпоценност. Отслабнал от глад и изтощен от стихиите, той
припаднал докато се опитвал да събере дърва за огън пред входа на
пещерата си. Когато дошъл в съзнание, той погледнал на изток и видял
бели облаци в посоката, в която живеел Марпа. С голям копнеж той изпял
една песен на призоваване, казвайки на Марпа колко много копнеел да
бъде с него. Тогава Марпа се появил в едно видение, яздейки бял снежен
лъв, и му казал нещо като: “Какво ти става? Да нямаш нещо невротичен
пристъп? Ти разбираш дхарма, така че продължавай да практикуваш
медитация.” Миларепа се успокоил и се завърнал в пещерата си да
медитира. Зависимостта, която имал от Марпа на този етап показва, че
той все още не се бил освободил от идеята за гуруто като личен,
индивидуален приятел.
Когато Миларепа се върнал в пещерата си обаче, той я намерил
пълна с демони с очи като тигани и тела като палец на ръка. Той опитал
всякакви стратегии за да ги накара да спрат да му се подиграват и да го
тормозят, но те не си тръгвали, докато Миларепа накрая не престанал да
играе на игрички, докато не разпознал собственото си лицемерие и не се
оставил на откритостта. От този момент нататък се вижда огромна разлика
в стила на песните на Миларепа, защото той се научил да се идентифицира
с универсалното качество на гуруто, вместо просто да се отнася към Марпа
като към индивидуална личност.
Духовният приятел се превръща в част от вас, освен че е
индивидуална, външна личност. Така гуруто, и външен и вътрешен, играе
много важна роля в премахването и разкриването на нашето лицемерие.
Гуруто може да бъде личност, която действа като огледало - отразявайки ви
- или вашата собствена основна интелигентност приема формата на
духовния приятел. Когато вътрешният гуру започне да функционира, никога
не можете да избягате от изискването да се отворите. Основната
интелигентност ви следва навсякъде; не можете да избягате от собствената
си сянка. “Големият Брат ви гледа.” Въпреки че не външни същности ни
гледат и преследват; ние преследваме себе си. Нашата собствена сянка ни
гледа.
Можем да разглеждаме това по два различни начина. Можем да
виждаме гуруто като призрак, който ни преследва и ни тормози поради
нашето лицемерие. В осъзнаването на това което сме може да има
демонично качество. И все пак винаги съществува творческото качество на
духовния приятел, което също става част от нас. Основната
интелигентност непрестанно присъства в ситуациите от живота. Тя е
толкова остра и проницателна, че на определен етап дори и ако искате да се
отървете от нея - не можете. Понякога тя има сурово изражение,

UPADESA.ORG	
  

34	
  

понякога – вдъхновяваща усмивка. В Тантричната традиция се казва, че
вие не виждате лицето на гуруто, а през цялото време виждате
изражението му. Или усмихнато, присмехулно, или гневно намусено, то е
част от всяка житейска ситуация.
Тази
основна
интелигентност,
татхагата-гарбха, Буда-природа, е винаги във всяко преживяване,
което ни носи живота. Не може да се избяга от нея. Отново е казано в
ученията: “По- добре да не започваш. След като веднъж си започнал, подобре да го довършиш.” Така че по-добре да не стъпваш на духовния път,
ако не се наложи. След като веднъж си сложил крака си на пътя, вече си го
направил, не можеш да отстъпиш назад. Няма начин да избягаш.
Въпрос: След като съм пребродил различни духовни центрове, чувствам че
личност като Марпа би била много трудно приемливо явление за повечето
духовно пристрастени личности които описвате. Защото тук има човек,
който не изглежда да прави никое от нещата, които както казват всички,
трябва да те изведат там. Той не е аскет, не се самонаказва. Той си гледа
всекидневната работа. Той е нормално човешко същество и все пак
очевидно е учител с огромни способности. Марпа единственият ли е,
който е използвал изцяло възможностите на нормален човек, без да
преминава през огромната болка на аскетизма и дисциплината на
пречистването?
Отговор: Разбира се Марпа е пример за възможностите открити за нас.
Той обаче е преживял огромна дисциплина и много тежко обучение,
докато е бил в Индия. Обучавайки се сурово под ръководството на
Индийски учители, той е подготвил пътя си. Но мисля че трябва да
разберем истинското значение на думите “дисциплина” и “аскетизъм”.
Основната идея на аскетизма, воденето на живот според дхарма, е да
бъдеш фундаментално здрав. Ако намирате воденето на обикновен живот
за здраво нещо, това е дхарма. В същото време може да откриете, че
воденето на живот на аскетичен йоги, както е описано в текстовете, може да
се превърне в израз на болно съзнание. Зависи от индивида. Въпросът е в
това кое е здраво за вас, истински здравия, трезв, стабилен подход към
живота. Будата, например, не е бил религиозен фанатик. Не се е опитвал
да действа в името на някакъв висш идеал. Той просто се отнасял към
хората простичко, открито и много мъдро. Мъдростта му е идвала от
трансцеденталната обикновена разумност. Учението му е било трезво и
отворено.
Проблемът сякаш е в това, че хората се притесняват за конфликта
между религиозното и профанското. Те намират за много трудно да
свържат така нареченото “висше съзнание” с практическите дейности от
живота. Но категориите на висш и нисш, религиозен и профански,
всъщност не изглеждат съотносими към един основно здрав подход към
живота.
Марпа е бил просто един обикновен човек, занимаващ се с
изживяването на всяка подробност от живота си. Той никога не се опитвал да
бъде специална личност. Когато се ядосвал, той просто се ядосвал и биел
хората. Просто го правел. Той никога не играл роли и не се преструвал.
Религиозните фанатици, от друга страна, винаги се опитват да живеят
според някакъв модел за това как всичко трябва да бъде. Те се опитват да
спечелят хората като се показват много силни и непоклатими, сякаш са
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напълно чисти и добри. Но аз мисля, че това да се опитваш да докажеш
че си добър показва някакъв вид страх. Марпа обаче не е имал нищо да
доказва. Той бил просто един много здрав и обикновен стабилен
гражданин, и в същото време - една много просветлена личност. Всъщност,
той е бащата на цялата Кагю приемственост. Всичките учения, които
изучаваме и практикуваме, идват от него.
Въпрос: В Дзен се казва: “Първо планините са планини и потоците са
потоци. След това планините не са планини и потоците не са потоци. Но
на края, планините са отново планини и потоците са отново потоци.” Ами
не сме ли ние всички на етапа на който планините не са планини и потоците
не са потоци? Въпреки това вие наблягате на това обикновено качество. Не
трябва ли да преминем през този “не-обикновен” период преди наистина да
бъдем обикновени?
Отговор: Марпа бил много разстроен, когато бил убит синът му и един от
учениците му казал, “Вие ни казвахте, че всичко е илюзия. Какво стана със
смъртта на вашия син? Не е ли и тя илюзия?” И Марпа казал, “Вярно е, но
смъртта на сина ми е една свръх-илюзия.”
Когато за първи път преживеем истинската обикновеност, то е нещо
много необикновено- обикновено, дотолкова, че бихме казали че планините
вече не са планини, или че потоците вече не са потоци, защото ги виждаме
като толкова обикновени, толкова прецизно, толкова “такива, каквито са”.
Но постепенно тази свръх-обикновеност, тази прецизност, се превръща във
всекидневие – нещо, с което живеем постоянно, истински обикновено - и сме
обратно там откъдето започнахме: планините са планини и потоците –
потоци. Тогава можем да се отпуснем.
Въпрос: Как човек съблича бронирания си костюм? Как
човек отваря себе си?
Отговор: Въпросът не е в това как го правиш. Няма ритуал или церемония,
или формула за отваряне. Първото препятствие е самият Въпрос: “Как?”
Ако не се питаш, ако не се самонаблюдаваш, тогава просто го правиш. Ние
не се замисляме как ще повърнем - просто повръщаме. Няма време да
мислим за това, то просто се случва. Ако сме много напрегнати, тогава
ще изпитваме огромна болка и всъщност няма да можем да повърнем
като хората. Ще се опитаме да го глътнем обратно, ще се опитаме да се
борим с болестта си. Като сме болни трябва да се научим да се отпускаме.
Въпрос: Когато ситуациите от живота започват да се превръщат в твой
гуру, има ли значене каква форма приема ситуацията? Има ли значение в
каква ситуация се озоваваш?
Отговор: Нямаш абсолютно никакъв избор. Всичко, което се случва, е
израз на гуруто. Ситуацията може да бъде болезнена или вдъхновяваща, но
и болката и удоволствието са едно в тази откритост на виждането на
ситуацията като гуру.
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Посвещение
ПОВЕЧЕТО ОТ ХОРАТА КОИТО СА ДОШЛИ ДА УЧАТ ПРИ МЕН, са направили това,
защото са чули за мен, за моята репутация като медитационен учител и
тибетски лама. Но колко хора биха дошли ако първо се бяхме сблъскали на
улицата или се бяхме срещнали в ресторант? Много малко хора биха
се вдъхновили да изучават будизма и медитацията от такава една среща.
Хората по-скоро изглеждат вдъхновени
от
факта,
че
съм
медитационен
учител
от
екзотичния
Тибет,
единадесетото
превъплъщение на Трунгпа Тулку.
Затова хората идват и търсят посвещение от мен, посвещение в
будистките учения и сангхата, общността от медитаторите по пътя. Но какво
всъщност означава това посвещение? Има една дълга и велика традиция
на предаване на мъдростта на будистката приемственост от едно
поколение медитатори на следващото, и това предаване е свързано с
посвещението. Но за какво изобщо става дума?
По отношение на това наистина изглежда смислено човек да бъде
циничен. Хората биха искали да получат посвещение: те биха искали да се
присъединят към клуба, да получат титла, да придобият мъдрост. Лично аз
не желая да използвам слабостта на хората, желанието им да получат нещо
необикновено. Някои хора биха купили картина на Пикасо само заради името
на художника. Те ще платят хиляди долари без да се замислят дали онова
което купуват е ценно като изкуство. Те купуват историята на картината,
името, приемайки репутацията и слуховете като гаранция за артистична
стойност. В такова едно действие няма здрава интелигентност.
Или пък някой може да се присъедини към клуб, да бъде посветен в
определена организация, защото изпитва глад, защото се чувства
безполезен. Групата е тлъста и богата и той иска някой, който да го храни.
Нахранват го и той става дебел, както е очаквал, но после какво? Кой
кого мами? Учителят или гуруто не мами ли себе си, не разширява ли
собственото си его? “Имам толкова голямо стадо последователи, които са
получили посвещение.” Или пък не мами ли той своите ученици като ги
подвежда да вярват че са станали по-мъдри, по-духовни, просто защото
са се посветили на неговата организация и са си прикачили етикети
‘монаси’, ‘йогини’, каквито там титли може да са получили? Има толкова
много различни титли, които човек може да получи. Дали тези имена и
история ни носят някаква истинска полза? Наистина ли е така? Половинчасова церемония не ни довежда до следващия етап към просветлението нека се изправим очи в очи с фактите. Аз лично имам огромна преданост
и вяра в будистката приемственост и в силата на ученията, но не по
простоват начин.
Трябва да подходим към духовността с една здрава интелигентност.
Ако отидем да чуем как говори един учител, не трябва да си позволяваме
да бъдем отнесени от неговата репутация и чар, а трябва правилно да
изследваме всяка дума от лекцията му или всеки аспект от
медитационната техника, която той преподава. Трябва да установим една
чиста и интелигентна връзка с ученията и основното учение. Такава
интелигентност няма нищо общо с емоционалност или превъзнасяне на
гуруто. Тя няма нищо общо с доверчивото приемане на впечатляваща

UPADESA.ORG	
  

37	
  

репутация, нито пък е въпрос на присъединяване към клуб, от който може да
се обогатим.
Не става въпрос за това да намерим някой мъдър гуру, от когото
да можем да купим или откраднем мъдрост. Истинското посвещение
означава да се отнасяме честно и прямо към своя духовен приятел и
към самите себе си. Затова трябва да направим някакво усилие да
разкрием себе си и своите само-заблуди. Трябва да предадем и извадим
на показ суровото и грубо качество на своето его.
Санскритският еквивалент на “посвещение” е абишека, което
означава “поръсвам”, “изливам”, “помазване”. И ако има изливане, трябва
да има и съд, в който да падне излятото. Ако наистина се ангажираме като
се отворим правилно, напълно към своя духовен приятел, като станем съд
който да поеме неговата комуникация, тогава той също ще се
отвори и ще се случи посвещението. Това е значението на абишека, или
“срещата на умовете” на учител и ученик.
Такова едно отваряне не включва подмазване, опити да се
задоволи или впечатли нашия духовен приятел. Ситуацията е подобна на
тази, в която един лекар, осъзнавайки че има някакъв проблем с теб, те
извежда от дома ти, със сила ако е необходимо, и оперира тялото ти без
упойка. Може да намерите този вид лечение за малко прекалено жесток и
болезнен, но след това започвате да осъзнавате колко струва истинското
общуване – това да си в допир с живота.
Парични дарения на духовни каузи, дарение във вид на физически
труд, установяване на връзка с определен гуру - никое от тези не означава
задължително, че наистина сме се посветили на откритостта. По-скоро този
вид обвързване е просто начин да докажем, че сме се присъединили към
страната на “правдата”. Гуруто прилича на мъдър човек. Той знае какво
прави и ние бихме искали да сме на негова страна, на безопасната страна,
на добрата страна, за да можем да осигурим своето добруване и успех.
Но щом веднъж сме се прикрепили към тази страна, страната на
здравето, страната на стабилността, страната на мъдростта, тогава за наша
изненада откриваме, че изобщо не сме успели да се подсигурим, защото сме
обвързали само своята фасада, своето лице, своя брониран костюм. Ние не
сме обвързали напълно себе си.
Тогава изотзад се оказваме принудени да се отворим. За свой ужас
откриваме, че няма на къде да бягаме. Спипали са ни докато сме се
криели зад една фасада, открити от всички страни; подплънките и
бронята, която сме носели, са махнати, всичките. Повече няма къде да се
скрием. Шокиращо! Всичко е изложено на показ, нашата жалка преструвка и
егоизъм. В този момент може да осъзнаем, че нашият нескопосан опит да
носим маска през цялото време е бил безсмислен.
Въпреки това ние се опитваме да рационализираме тази болезнена
ситуация, опитваме се да открием някакъв начин да защитим себе си,
някакъв начин да обясним ситуацията по вкуса на егото. Разглеждаме я от
тази и от онази страна и нашият ум е изключително зает. Егото е
много професионално, невероятно ефикасно, когато се защитава. Когато си
мислим че се движим напред, опитвайки се да изпразним себе си,
откриваме че сме се върнали назад, опитвайки се да се подсигурим,
да се запълним. И това объркване продължава и се засилва, докато
най-накрая не открием че сме напълно загубени, че сме загубили почвата
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под краката си, че няма начална точка или среда, или край, защото умът ни е
бил толкова натоварен от нашите собствени защитни механизми. Така че
единствената алтернатива изглежда е просто да се оставим и да се
отпуснем. Умните ни идеи и хитрите ни планове не ни вършат работа,
защото сме били затормозени с толкова много идеи; не знаем кои идеи да
изберем, кои идеи ще ни дадат най-добрия начин да работим върху себе си.
Умът ни е затрупан с необикновени, интелигентни, логични, научни и хитри
предложения. Но някак си има прекалено много и ние не знаем кое
предложение да приемем.
Затова накрая наистина може да изоставим всички тези усложнения и
просто да си позволим малко пространство, просто да се предадем. Това
е моментът когато абишека, напръскването и изливането, наистина се
случва, защото сме отворени и наистина сме изоставили всички опити да
направим нещо, изоставили сме цялата заетост и пренатоварване.
Най-накрая сме принудени наистина да спрем напълно, което доста рядко
ни се случва.
Ние имаме толкова много различни защитни механизми изградени
от знанието което сме получили, от книгите които сме прочели, от
преживяванията през които сме преминали, от сънищата и мечтите които
сме имали. Но накрая започваме да си поставяме въпроса какво наистина
означава духовността. Дали това просто означава да се опиташ да бъдеш
религиозен, благочестив и добър? Или пък е в това да се опитваш да знаеш
повече от останалите хора, да се опитваш да научиш повече за значението
на живота? Какво наистина означава това, духовност? Познатите теории
на нашата семейна църква и нейните доктрини са ни винаги под ръка, но
някак си това не са отговорите които търсим; те са малко прекалено
неефективни, неприложими. И така ние изоставяме доктрините и догмите
на религията, в която сме родени.
Може да решим, че духовността е нещо много вълнуващо и цветно.
Става въпрос за това да се изследваме според традицията на някаква
различна, екзотична секта или религия. Възприемаме друг вид духовност,
опит да се държим по определен начин, опит да променим тона на
гласа си и навиците си за хранене – поведението си по принцип. Но след
известно време такива самоизнасилени опити да бъдем духовни започват да
бъдат за нас прекалено тромави и очевидни, прекалено познати. Ние имахме
намерението тези схеми на поведение да ни станат привични, втора природа,
но те някак си не стават напълно част от нас. Въпреки че искаме тези
“просветлени” схеми на поведение да станат естествена част от нашия
образ, неврозата все още присъства в умовете ни. Започваме да се чудим:
“Ако съм действал в съответствие с духовните писания на тази и тази
традиция, как може това да се случи? Това трябва да се дължи на моето
объркване, разбира се. Но какво да направя след това?” Объркването все
още продължава въпреки нашето ревностно следване на писанията.
Неврозата и разочарованието продължават. Нищо всъщност не “щраква”;
ние не сме се свързали с ученията.
На този етап на нас наистина ни трябва “срещата на умовете”. Без
абишека нашите опити да постигнем духовността няма да доведат до
нищо повече от голяма духовна колекция, вместо до истинско предаване.
Ние сме събирали различни поведенчески схеми, различни маниери
на говорене, обличане, мисли, цели различни модели на актьорска игра. И
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всичко това е просто една колекция, която се опитваме да наложим на себе
си.
Абишека, истинското посвещение, се ражда от предаването. Ние се
отваряме към ситуацията, такава каквато е, и тогава установяваме истинска
връзка с учителя. Във всеки случай, гуруто вече е там с нас в състояние
на отвореност; и ако ние се отворим, ако сме готови да предадем своите
колекции, тогава се случва посвещението. Не е необходима “свещена”
церемония. Всъщност, това да се счита посвещението за “свещено” найвероятно е изкушение от онова, което будистите наричат “дъщерите на
Мара”.
Мара
символизира
невротичната
тенденция
на
ума,
разбалансираното състояние на съществуване, и той изпраща дъщерите си
да ни изкусят. Когато дъщерите на Мара участват в посвещение, в което
наистина се случва среща на умовете, те ще кажат: “Ти се чувстваш
спокоен? Това е защото получаваш духовна инструкция, защото ти се
случва нещо духовно - то е свещено.” Те имат много сладки гласове и носят
прекрасно, красиво послание и те ни изкушават да мислим че това
общуване, тази “среща на умовете” е “голяма работа”. Тогава ние
започваме да пораждаме нови самсарични умствени схеми. То е подобно на
Християнската идея за отхапването на ябълката; това е изкушение. Когато
считаме абишека за свещена, тогава точността и остротата незабавно
започват да избледняват, защото сме започнали да преценяваме.
Чуваме гласовете на дъщерите на Мара, които ни поздравяват че сме
успели да направим такова свещено нещо. Те танцуват около нас и
свирят музика, преструвайки се че ни отдават почит в този церемониален
момент.
Срещата на умовете на двама души всъщност се случва много
естествено. И инструкторът и ученикът се срещат в състояние на
отвореност, в което те и двамата осъзнават, че откритостта е найнезначителното нещо в целия свят. То е напълно незначително, напълно
обикновено, абсолютно нищо. Когато сме способни да видим себе си и света
по този начин, тогава предаването наистина се случва. В тибетската
традиция този начин за виждане на нещата е наречен “обикновен ум,”
thamal- gyi-shépa. Това е най-незначителното от всички неща, пълна
обикновеност, отсъствието на всякакъв вид колекция или преценка. Може да
кажем, че такава незначителност е много значителна, че такава
обикновеност е наистина необикновена. Но това би било просто ново
изкушение на дъщерите на Мара. В крайна сметка трябва да изоставим
усилията си да бъдем специални.
Въпрос: Изглежда, че не мога да се откача от опитите си да подсигуря
себе си. Какво трябва да направя?
Отговор: Ти искаш толкова много да се подсигуриш, че идеята да се опиташ
да не се подсигуриш се е превърнала в игра, в една голяма шега - и в начин
да се подсигуриш. Ти си толкова загрижен с това да се наблюдаваш и да
наблюдаваш себе си как се наблюдаваш, и да наблюдаваш себе си как
наблюдаваш себе си как се наблюдаваш. Това продължава постоянно. То
е доста често срещано явление.
Онова, което наистина е необходимо за теб, е да спреш изобщо да се
притесняваш, напълно да изоставиш
цялата
загриженост.
Взаимозастъпващите се усложнения, построяването на един изключително фин
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детектор на лъжата и детектор за детектора - такива усложнени структури
трябва напълно да се премахнат. Ти се опитваш да се подсигуриш, и след
като си постигнал сигурност, се опитваш да подсигуриш и това. Такива
укрепления могат да се разпрострат в безкрайна империя. Ти може да
притежаваш само едно миниатюрно мъничко замъче, но обхвата на твоята
защита може да обхваща цялата земя. Ако наистина искаш да се
подсигуриш напълно, буквално няма край на усилията, които може да
положиш.
Затова е необходимо напълно да се изостави идеята за сигурност
и да видиш иронията в своите опити да се подсигуриш, иронията в
своята взаимо-застъпваща се структура на само- подсигуряване. Трябва
да изоставиш наблюдателя на наблюдателя на наблюдателя. За да
направи това, човек трябва да изостави първия наблюдател, намерението да
защити себе си.
Въпрос: Не знам каква народност да изтъкна, но ако бяхме например
индийци, бихте ли ни говорили по този начин? Имам предвид, то е
защото сме американци и сме толкова много в правенето на неща, че
вие ни говорите по този начин. Ако бяхме свикнали да не правим нищо,
просто да си седим, не бихте ни говорили така.
Отговор: Това е много интересен момент. Мисля че стилът, в който се
представят ученията, зависи от това колко публиката е въвлечена в
скоростта на материализма. Америка е достигнала едно изключително
усложнено ниво на физически материализъм. Потенциалът обаче, за
въвличане в този вид скорост, не е ограничен само до американците, той е
универсален, световен. Ако Индия достигне етапите на икономическо
развитие, които е постигнала Америка, където хората са постигнали и са се
разочаровали от физическия материализъм, тогава и те биха дошли да
слушат такава лекция. Но в този момент не мисля, че би имало публика
за такъв вид лекция някъде другаде освен на Запад, защото хората
другаде не са още достатъчно уморени от скоростта на физическия
материализъм. Те все още пестят пари за да си купят велосипеди, на път към
автомобилите.
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Самозаблуда
САМОЗАБЛУДАТА Е ПОСТОЯНЕН ПРОБЛЕМ при напредването ни по духовния
път. Егото винаги се опитва да постигне духовността. То е нещо като да
искаш да станеш свидетел на собственото си погребение. Например в
началото ние може да подходим към нашия духовен приятел с надеждата да
получим нещо прекрасно от него. Този подход е наречен “преследване на
гуруто”. Традиционно той е сравнен с преследване на мускусния елен.
Ловецът преследва елена, убива го и взима мускуса. Можем да съотнесем
този подход към гуруто и духовността, но това би било самозаблуда. То не
би имало нищо общо с истинското отваряне и предаване.
Или пък може погрешно да предположим, че посвещение
означава
трансплантация, трансплантиране на духовната сила на
ученията от сърцето на гуруто в нашето собствено. Тази умствена
нагласа разглежда ученията като нещо чуждо за нас. Тя е подобна
на идеята за трансплантиране на истинско сърце, или ако щете на глава.
Чужд елемент се трансплантира в нас от извън тялото ни. Можем да се
опитаме да преувеличим стойността на своя потенциален трансплант. Може
би старата ни глава не е подходяща, може би тя трябва да бъде хвърлена в
кофата за боклук. Ние заслужаваме по-добра глава, свежа, по-интелигентна,
с много мозък. Ние сме толкова загрижени за онова, което ще получим от
своята потенциална операция, че сме забравили докторът, който ще я
извърши. Спрели ли сме се, за да установим връзка със своя лекар? Той
компетентен ли е? Главата, която сме избрали, наистина ли е подходяща?
Не трябва ли нашия доктор да каже нещо за нашия избор на глава? Може
би тялото ни ще отхвърли тази глава. Ние сме толкова загрижени за
онова, което мислим че ще получим, че пренебрегваме онова, което
наистина се случва, своята връзка с доктора, своята болест, онова което
тази нова глава наистина е.
Този подход към процеса на посвещение е много романтичен и съвсем
неадекватен. Затова на нас ни е нужен някой, който лично да е загрижен
за нас, такива каквито наистина сме. Трябва ни някой, който да играе
ролята на огледало. Винаги когато сме въвлечени в някакъв вид
самозаблуда, е необходимо целият процес да бъде разкрит, отворен. Всяко
отношение на вкопчване трябва да бъде изложено на показ.
Истинското посвещение се случва при “срещата на двата ума”. То е
въпрос на това да бъдеш онова, което наистина си и да се свържеш с
духовния приятел такъв какъвто той или тя е. Това е истинската ситуация,
в която може да се случи посвещението, защото идеята за това да
претърпиш операция и фундаментална промяна на себе си е напълно
нереалистична. Никой не може наистина абсолютно да промени вашата
личност. Никой не може да ви обърне напълно с главата надолу и с
вътрешностите навън. Съществуващият материал, онова което е вече там,
трябва да бъде използвано. Вие трябва да приемете себе си такива каквито
сте, вместо такива каквито бихте искали да бъдете - което означава да
изоставите самозаблудата и розовите си мечти. Целият ваш образ и
личностни характеристики трябва да бъдат разпознати, приети, и тогава може
да откриете някакво вдъхновение.
На този етап, ако изразите желание да работите със своя лекар
като се оставите да бъдете вкарани в болница, тогава докторът, от своя
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страна, ще осигури стая и всичко, което е необходимо. Така че и двете
страни трябва да създават ситуация на отворено общуване, което е
основното значение на “срещата на двата ума”. Това е истинският начин за
обединяване на благословията, или адхиштхана, духовната същност на
гуруто и вашата собствена духовна същност. Външният учител, гуруто
отваря себе си и - тъй като вие също сте отворени, тъй като вие сте “будни” се случва среща на два елемента, които са идентични. Това е истинското
значение на абишека, посвещението. Не става въпрос за присъединяване
към клуб, за това да станеш един от стадото, овца с инициалите на
собственика, дамгосани на задника ви.
И сега можем да разгледаме онова, което идва след абишека.
След като сме преживяли срещата на двата ума, ние сме установили
истинско общуване със своя духовен приятел. Ние не само сме отворили
себе си, но също така сме изпитали проблясък на прозрение, мигновено
разбиране на част от ученията. Учителят създаде ситуацията, ние
преживяхме този проблясък и всичко изглежда наред.
Отначало сме много въодушевени, всичко е красиво. Може да
открием, че в продължение на няколко дни се чувстваме много “извисени”
и
развълнувани.
Изглежда
че вече
сме
постигнали нивото на
Състоянието на Буда. Никакви светски грижи не ни безпокоят, всичко
протича много гладко; мигновена медитация се случва постоянно. Това е
едно постоянно преживяване на нашия момент на отвореност с гуруто.
Това е доста често срещано. На този етап много хора може да
почувстват, че няма нужда да работят по-нататък със своя духовен приятел и
е възможно да напуснат, да си тръгнат. Чух много истории описващи как
това се случвало на Изток: определени ученици срещнали учителя си,
получили мигновено просветлено преживяване и си тръгнали. Те се опитали
да запазят това преживяване, но с минаването на времето то се
превърнало просто в спомен, думи и идеи, които те повтаряли на себе си.
Доста вероятно е първата ви реакция след такова преживяване е да го
запишете в дневника си, обяснявайки в думи всичко, което се е случило.
Може да се опитате да се закотвите за преживяването чрез писанията и
мемоарите си, обсъждайки го с хора или говорейки с хора, които са били
свидетели на това как сте получили преживяването.
Или пък човек може да е отишъл на Изток, да е имал такъв вид
преживяване и след това да се е върнал на Запад. Приятелите му може
да го намерят за невероятно променен. Той може да изглежда поспокоен, по-тих, по-мъдър. Много хора могат да го попитат за помощ и съвет
за своите лични проблеми, може да го попитат за неговото мнение за
тяхното преживяване на духовността. В началото неговият начин за
помагане на другите хора ще е искрен, свързвайки проблемите им със
собственото си преживяване на Изток, разказвайки на хората красиви и
истински истории за онова, което се случило с него. Това много би го
вдъхновило.
Но на определен етап от една такава ситуация нещо започва да
става не-наред. Споменът за този внезапен проблясък на прозрение, който
човек е преживял, загубва своята наситеност. Той не продължава, защото
човекът го счита за външен на себе си. Той чувства че е имал
определено преживяване на пробуденото състояние на ума и че то
принадлежи към категорията на святостта, на духовното преживяване. Той е
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оценил високо преживяването и го е споделил с обикновения и познат свят на
своето родно място, със своите врагове и приятели, родители и роднини, с
всички онези хора и пристрастия, които той вече чувства че е преодолял и
оставил зад себе си. Но сега преживяването вече не е с него. Има само
спомена. И все пак, след като е оповестил своя опит и знание на другите, той
очевидно не може да се върне назад и да каже, че онова, което е казал
преди, е било невярно. Той изобщо не може да направи това: то би било
прекалено унизително. Освен това той още притежава вяра в преживяването
- че нещо задълбочено наистина се е случило. Но за съжаление
преживяването вече не присъства в самия този момент, защото той го е
използвал и преценил.
Общо казано онова което се случва е, че след като веднъж
наистина сме се открили, “проблеснали,” в следващия момент осъзнаваме
че сме открити и идеята за преценка внезапно се появява. “Уау,
фантастично, трябва да хвана това, трябва да го уловя и задържа, защото е
едно много рядко и ценно преживяване.” Така че ние се опитваме да се
хванем за преживяването и проблемите започват от там, от това че считаме
истинското преживяване на откритост за нещо ценно. Веднага щом се
опитаме да уловим преживяването, започва една цяла серия от верижни
реакции.
Ако считаме нещо за ценно и необикновено, то се превръща в доста
отделно от нас. Например ние не считаме нашите очи, тяло, ръце или глава
за ценни, защото знаем че са част от нас. Разбира се, ако ги загубим, ако
загубим което и да е от тях, автоматичната ни реакция би била, че сме
загубили толкова ценно нещо – “Загубих главата си, загубих ръката си,
невъзможно е да я заменя с нова!” Тогава осъзнаваме, че това е ценно
нещо. Когато нещо е махнато от нас, имаме възможността да осъзнаем, че
то е ценно. Но когато го имаме с нас през всичкото време, когато то е част
от целия ни образ, тогава не можем специално да го оценим; то е просто
там. Преценката идва от страха от това да си разделен, което е точно
онова което ни държи разделени. Ние считаме всяко внезапно
вдъхновение за изключително важно, защото се страхуваме да не го
загубим. Точно тогава, точно в този момент се появява самозаблудата. С
други думи, ние сме загубили вяра в преживяването на отвореност и
неговата връзка с нас.
Някак си ние загубихме единството на откритостта и онова, което
сме. Откритостта стана отделно нещо, и тогава започнахме да играем
игрички. Очевидно е, че не можем да кажем, че сме загубили откритостта.
“Имах я, но я загубих.” Не можем да кажем това, защото то ще унищожи
имиджа ни на осъществена личност. Така че ролята на самозаблудата е да
разказва отново и отново историите. По скоро бихме разказвали истории,
отколкото действително да преживеем отвореността, защото историите са
толкова живи и приятни. “Когато бях с моя гуру, се случи такова и такова
нещо; той каза такива и такива неща и ме отвори по такъв и такъв
начин, и т.н., и т.н.” Така че самозаблудата, в този случай, означава да
се опитваме да пресъздадем едно минало преживяване отново и отново,
вместо действително да имаме преживяването в настоящия момент. За
да има преживяването сега, човек трябва да изостави преценката на
това колко прекрасен е бил проблясъкът, защото този спомен е
онова, което го държи отдалечено. Ако изпитвахме преживяването
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постоянно, то би изглеждало доста обикновено - и точно тази обикновеност
е онова, което не можем да приемем. “Ако само можех да изпитам това
прекрасно преживяване на отвореност отново!” И така ние поддържаме себе
си заети с това да го нямаме, спомняйки си го. Това е играта на
самозаблудата.
Самозаблудата се нуждае от идеята за преценка и от много
дълга памет. Мислейки за миналото, ние чувстваме носталгия, получаваме
тръпка от спомените си, но не знаем къде стоим в самия този момент.
Спомняме си “добрите времена”, “добрите стари дни”. Изобщо не
позволяваме на депресията си да се покаже, не искаме да приемем
подозрението, че сме загубили връзка с нещо. Винаги когато възникне
вероятността за депресия и чувството за загуба е на път да се появи,
защитната природа на егото незабавно довежда спомените и думите, които
сме чули в миналото, за да ни утеши. По този начин егото постоянно търси
вдъхновение, което няма корени в настоящето; това е едно постоянно
тичане назад. Това е по-сложното действие на самозаблудата: човек
изобщо не позволява на депресията да възникне. “След като съм получил
такива велики благословии и съм имал огромния късмет да изпитам тези
прекрасни духовни преживявания, как изобщо мога да кажа че съм
депресиран? Невъзможно, няма място за депресия.”
Има една история за великия тибетски учител Марпа. Когато Марпа
за първи път срещнал своя собствен учител, Нāропā, Нāропā създал
един олтар, за който казал, че е въплъщение на мъдростта на един
определен херука. И олтарът и Нāропā излъчвали огромна духовна енергия и
сила, и Нāропā попитал Марпа на кой от двете би се поклонил, за да
изпита внезапното осъзнаване на просветлението. Марпа, бидейки учен,
счел че гуруто живее в плът, обикновено човешко тяло, докато неговото
създание, олтарът, е чистото тяло на мъдростта, нямащо нищо общо с
човешкото несъвършенство. Така че Марпа се поклонил на олтара. И
тогава Нāропā казал, “Боя се, че твоето вдъхновение ще избледнее. Ти
направи грешния избор. Олтарът е мое творение и без мен олтарът не би
съществувал изобщо. Идеята за съпоставка между човешкото тяло и
тялото на мъдростта е неприложима. Великият образ на мандалата беше
просто мое творение.”
Историята
илюстрира
принципа
за
мечтата,
надеждата,
желанието, като самозаблуда. Дотогава докато считате себе си или някоя
част от своето преживяване за “сбъдната мечта,” дотогава ще сте въвлечени
в самозаблуда. Самозаблудата сякаш винаги зависи от света на мечтите,
защото вие искате да видите онова, което още не сте видели, а не онова
което виждате в момента. Вие не бихте приели идеята, че онова което
виждате в момента е онова което е, нито пък имате желание да продължите
със ситуацията, такава каквато е. Тази самозаблуда винаги се проявява като
опити да се създаде или пресъздаде един свят на мечтите, носталгията по
мечтаното преживяване. И обратното на самозаблудата е простата работа с
фактите от живота.
Ако човек търси какъвто и да било вид блаженство или радост осъществяването на своите въображаеми мечти - тогава в същата степен ще
трябва да изтърпи провал и депресия. Това е целият Въпрос: един страх от
раздялата, надежда за постигане на единство - това не са просто
проявления или действия на егото, или самозаблудата, сякаш егото е
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някакво истинско нещо, което извършва определени действия. Егото е
действията, умствените събития. Егото е страха от загубването на
отвореността, страхът от загубване на без-азовото състояние. В този
случай това е значението на “самозаблуда” – егото което плаче, че е
загубило ‘състоянието в което няма его’, своята мечта за постижение.
Страх, надежда, загуба, печалба – това е постоянната дейност на мечтата на
егото, само- увековечаващата се, само-поддържащата се структура, която е
самозаблуда.
Така че истинското преживяване, отвъд света на мечтите, е красотата
и цвета, и вълнението на истинското преживяване на сега във всекидневния
живот. Когато се изправим срещу нещата, такива каквито са, изоставяме
надеждата за нещо по-добро. Няма да има магия, защото не можем да
кажем на себе си да излезем от своята депресия. Депресията и
невежеството,
емоциите,
всичко
което преживяваме, всички те са
действителни и съдържат огромна истина в себе си. Ако наистина искаме да
научим и да видим преживяването на истината, трябва да бъдем там
където сме. Цялото нещо е просто въпрос на това да бъдем песъчинка.
Въпрос: Бихте ли казали нещо повече за механизма на тази сила на
отчаянието? Мога да разбера защо се случва отчаянието, но защо се случва
блаженството?
Отговор: В началото е възможно човек да предизвика насила състоянието
на блаженство. То е вид само-хипноза, в която отказваме да видим
основата на онова, което сме. Съсредоточаваме се само върху
непосредственото преживяване на блаженство. Пренебрегваме цялата
основна обстановка, там където наистина сме, така да се каже, и си
самовнушаваме преживяването на изключителна радост. Проблемът е този вид преживяване е основан изцяло върху това да наблюдаваме себе
си. Това е един напълно дуалистичен подход. Бихме искали да преживеем
нещо и работейки много здраво, наистина го постигаме. Когато обаче
дойде моментът, в който се връщаме долу от нашето “възвисяване,”
когато дойде моментът, в който осъзнаем че все още сме тук, като черна
скала сред океан от вълни, тогава се появява депресията. Искаме да
се напием, да се упоим, да бъдем абсорбирани от цялата вселена, но
някак си то не се случва. Все още сме тук, което винаги е първото нещо,
което ни съкрушава. По-късно започват всичките останали игри на
самозаблудата, на стремежа да се нахраним още, защото човек се
опитва да защити себе си напълно. То е принципът на “наблюдателя”.
Въпрос: Вие говорите за това, че хората изпитват нещо и след това се
вкопчват в него интелектуално, поставяйки му етикет с думите: “Това е
фантастично.” Това изглежда почти автоматична реакция. Бихте ли могли
да опишете начините, по които хората започват да изоставят правенето на
това? На мен ми изглежда, че колкото повече се опитваш да спреш
да преценяваш, толкова повече преценяваш.
Отговор: Ами, щом веднъж осъзнаеш, че наистина правиш това и не
получаваш нищо от него, тогава мисля, че започваш да намираш пътя, по
който да го изоставиш. Човек започва да забелязва, че целият процес е част
от една огромна игра, която всъщност не носи печалба, защото вие
постоянно изграждате, вместо да получите разбиране за каквото и да било.
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Не става въпрос за някаква магия или трик. Единственото нещо, което може
да се направи, е човек доста болезнено да се разкрие.
Може би ще трябва да строите и да строите, докато не осъзнаете
безсмислеността на опитите да се постигне духовността. Целият ви ум
може да бъде напълно затормозен от вашата битка. Всъщност може да
не знаете дали идвате или си отивате, чак до там че да се изтощите
напълно. Тогава може да научите един много полезен урок: да оставите
цялото нещо, да бъдете нищо. Може дори да преживеете един копнеж да
бъдете нищо. Изглежда че има две разрешения: или просто да си свалите
маската, или да строите и строите, да се борите и борите, докато не
достигнете кресчендо и тогава да оставите цялото нещо.
Въпрос: Какво се случва когато човек каже, “Уау, направих го!” Това не
проваля всичко, нали?
Отговор: Не задължително. Но след това, какво се случва след това?
Искате ли да повторите преживяването си отново и отново, вместо да
работите с настоящата ситуация каквато е? Човек може да преживее
невероятна радост в първия проблясък на отвореност, което е доста
красиво. Но онова, което се случва след това, е важно: дали човек се стреми
да хване и пресъздаде това преживяване, или дали се отпуска, позволявайки
на преживяването да бъде просто едно преживяване, без да се опитва да
пресъздаде първия проблясък.
Въпрос: Амбициозен си, строиш през цялото време и колкото повече
мислиш за това, толкова по- лошо става. Така че се опитваш просто да
избягаш от цялото нещо, опитваш се да не мислиш за него, опитваш се да
загубиш себе си във всевъзможни пътища за бягство. Какво означава това и
как може човек да превъзмогне факта, че колкото повече мисли за
просветлението и се опитва да разбере за него, толкова по-лоши стават
нещата и се натрупват толкова повече концептуализации? Какво правиш
в такъв случай?
Отговор: Това е много очевидно. Изоставяш напълно търсенето на
каквото и да е, изоставяш опитите да откриеш нещо, опитите да докажеш
себе си.
Въпрос: Но понякога човек може да изпитва действителното чувство, че бяга
и това не е същото като да не правиш абсолютно нищо.
Отговор: Когато се опиташ да избягаш, откриваш че не само си
преследван отзад, но също идват към теб и отпред. В крайна сметка няма
на къде да се бяга. Напълно си хванат. Тогава единственото нещо, което
човек може да направи наистина, е просто да се предаде.
Въпрос: Какво означава това?
Отговор: Ами, човек трябва да го преживее. Означава да спреш да се
опитваш да отидеш някъде, едновременно в смисъл на бягане от нещо и
бягане към нещо, защото и двете са едно и също.
Въпрос:
Само-припомнянето
или
наблюдаването
на
несъвместими ли са с това да се предадеш и да бъдеш тук?

себе

си
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Отговор: Всъщност само-припомнянето е доста опасна техника. То би
могло да включва това да наблюдаваш себе си и действията си така, както
една гладна котка наблюдава мишка, или пък може да бъде един
интелигентен жест, изразяващ това че си, където си. Целият въпрос е в това,
че ако имаш някакво чувство за общуване между две същности – Аз
изпитвам това; аз правя това – тогава и “Аз” и “това” са много силни
личности. Някак си ще има конфликт между “Аз” и “това”. То е като да
кажеш че “това” е майката и “Аз” – бащата. Когато се намесят два такива
противоположни полюса, си принуден да родиш нещо. Така че цялата идея
е да оставиш “това” да изчезне и тогава и “Аз” също ще изчезне. Или пък,
когато “Аз” не е там и “това” няма да е там. Не става въпрос за това да си
кажеш тези неща, а да ги почувстваш, като истинско преживяване.
Трябва
да
премахнеш наблюдателя, онзи който наблюдава двете
крайности. Щом веднъж се премахне наблюдателя, цялата структура се
разпада. Дихотомията съществува само докато има наблюдател, който
придържа всички части на картинката заедно. Трябва да премахнеш
наблюдателя и изключително сложната бюрокрация, която той създава за
да е сигурен, че нищо не убягва от главната квартира. Щом веднъж
премахнем наблюдателя се появява огромно пространство, защото той и
неговата бюрокрация заемат толкова много място. Ако премахнем филтрите
“Аз” и “другия,” тогава пространството става остро и точно и интелигентно.
Пространството съдържа в себе си невероятната прецизност на това да
си способен да работиш със ситуациите в него. Човек всъщност изобщо
няма нужда от “наблюдател” или “надзирател”.
Въпрос: Дали наблюдателят съществува, защото човек иска да живее на
нещо, което изглежда като по-висше ниво, докато ако просто се отпусне,
може би би бил тук?
Отговор: Да, това е вярно. Когато наблюдателят изчезне, понятието за повисши и по-нисши нива е неприложимо, така че вече няма никакъв стремеж
към борба, никакви опити да се издигнеш по- високо. Тогава си просто
онова, което си.
Въпрос: Може ли човек да премахне наблюдателя със сила? Това не би
ли била отново играта на преценяване?
Отговор: Не е нужно да считаш наблюдателя за виновен. Щом веднъж
започнеш да осъзнаваш, че целта на медитацията не е да се издигнеш повисоко, а да присъстваш тук, тогава наблюдателят не е достатъчно
ефективен, за да изпълнява тази функция и автоматично отпада. Основното
качество на наблюдателя е да се опитва да бъде изключително
ефективен и действен. Но всеобхватната осъзнатост е нещо, което вече
притежаваш, така че амбициозните или така наречени “ефективни” опити
да бъдеш осъзнат са само-подвеждащи. Когато наблюдателят започва
да осъзнава, че е ненужен, той отпада.
Въпрос: Може ли да има осъзнатост без наблюдател?
Отговор: Да, защото наблюдателят е само параноя. Може да имаш
пълна отвореност, панорамна ситуация, без да е нужно да правиш
разграничение между два лагера, “Аз” и “друг”.
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Въпрос: Тази осъзнатост би ли включвала
чувство на блаженство?
Отговор: Не мисля така, защото блаженството е много индивидуално
преживяване. Ти си отделен и ти
преживяваш
своето
блаженство.
Когато наблюдателят си отиде няма преценяване на преживяванията
като приятни и болезнени. Когато притежаваш панорамна осъзнатост
без преценката на наблюдателя, тогава понятието блаженство е
неприложимо, просто защото няма кой да го преживее.
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Тежкият Път
ДО ТОЛКОВА ДО КОЛКОТО НИКОЙ НЯМА ДА НИ СПАСИ, до толкова до колкото никой
няма магически да ни просветли, пътят, който обсъждаме, е наречен
“тежкият път”. Този път не оправдава нашите очаквания, че занимаването
с будистките учения ще бъде леко, спокойно, приятно, състрадателно. Това
е тежкия път, една проста среща на умовете на двама души: ако отвориш
ума си, ако имаш желание да се срещнеш, тогава и учителят отваря своя
ум. Не става въпрос за магия; състоянието на отвореност е взаимно
създание.
Обикновено когато говорим за свобода или освобождение, или духовно
разбиране, мислим че за да постигнем тези неща нямаме нужда от
абсолютно нищо, мислим че някой друг ще се погрижи за нас. “Няма
проблеми с теб, не се притеснявай, не плачи, ще се оправиш. Аз ще се
погрижа за теб.” Обикновено мислим че всичко, което трябва да направим,
е да се обвържем с организацията, да плащаме членския внос, да
подпишем регистъра и след това да следваме инструкциите, които са ни
дадени. “Аз съм напълно уверен, че вашата организация е добра, тя
отговаря на въпросите ми. Можете да ме програмирате по всякакъв
начин. Ако искате да ме поставяте в трудни ситуации, правете го. Оставям
всичко на вас.” Това отношение ни осигурява комфорта да не трябва да
правим нищо, а само да следваме заповеди. Всичко е оставено на другия,
който трябва да ви инструктира и да ви освободи от вашите недостатъци.
Но за наша изненада нещата не работят по този начин. Идеята, че няма
нужда да правим нищо сами, е едно крайно идеалистично мислене.
Изисква се огромно усилие, за да може човек да се справи с
трудностите на пътя и действително да навлезе в ситуациите от живота
изцяло и правилно. Така че целият смисъл на тежкия път е в това, че
ученикът трябва да положи някакво индивидуално усилие, за да утвърди
себе си, за да премине през процеса на премахване на маските. Човек
трябва да е готов да се изправи сам, което е трудно.
Това не означава, че значението на тежкия път е че трябва да сме
героични. Отношението на “героизъм” се основава на предпоставката че сме
лоши, нечисти, че не ни бива, че не сме готови за духовно разбиране.
Трябва да се променим, да бъдем различни от онова което сме. Например,
ако сме американци от средната класа, трябва да оставим професиите си
или да прекъснем колежа, да се изнесем от домовете си в предградията,
да оставим косата си да расте, може би да опитаме наркотици. Ако
сме хипита трябва да изоставим наркотиците, да подстрижем косата си
късо, да изхвърлим разкъсаните си дънки. Мислим че сме особени,
героични, че се отвръщаме от изкушението. Ставаме вегетарианци и
ставаме това и онова. Има толкова много неща, които човек може да стане.
Мислим, че нашият път е духовен, защото буквално е срещу течението на
онова, което сме били преди, но това е просто пътя на фалшивия героизъм
и единственият, който е героичен по този начин, е егото.
Може да развием този вид фалшив героизъм до крайност,
въвличайки се в напълно сурови ситуации. Ако учението, с което се
занимаваме, препоръчва да стоим на главата си по двадесет и четири
часа на ден, ние го правим. Пречистваме се, извършваме действия на
самодисциплина и се чувстваме изключително пречистени, променени,
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добродетелни. Може би на този етап не изглежда да има нищо погрешно в
това.
Може да се опитаме да подражаваме на определени духовни
пътища, като пътя на Американските Индианци, или Хинду пътя, или
Японския Зен будистки път. Може да захвърлим костюмите, яките и
вратовръзките си, коланите, панталоните и обувките си в опит да
следваме техния пример. Или може да решим да отидем в Северна Индия за
да се присъединим към тибетците. Може да носим тибетски дрехи и да
приемем тибетски обичаи. Това ще изглежда като “тежкия път,” защото
винаги ще има пречки и изкушения, които ще ни разсейват от целта ни.
Седейки в един Хиндуистки ашрам, не сме яли шоколад от шест или
седем месеца, така че сънуваме шоколад или други ястия, които обичаме.
Може би изпитваме носталгия по Коледа или Нова Година. Но все още
мислим, че сме намерили пътя на дисциплината. Борили сме се с
трудностите по този път и сме станали доста компетентни, определен вид
майстори на дисциплината. Очакваме магията и мъдростта на нашето
обучение и практика да ни доведат до правилното състояние на ума.
Понякога си мислим, че сме постигнали целта. Може би сме напълно
“възвисени” или погълнати за период от шест, или седем месеца. По-късно
нашият екстаз изчезва. И така нещата продължават, напред и напред,
напред и назад. Как ще се справим с тази ситуация? Може да сме
способни да останем извисени или блажени в продължение на много
дълго време, но след това трябва да се върнем или да слезем долу - да
станем нормални.
Не казвам, че чуждоземните, дисциплинарните традиции не са
приложими към духовния път. Казвам, по-скоро, че имаме идеята, че
трябва да има някакъв вид лекарство или магическа отвара, която да ни
помогне да постигнем правилното състояние на ума. Това сякаш е ново
сблъскване с проблема, този път от другата му страна. Надяваме се, че
манипулирайки материята, физическия свят, можем да постигнем мъдрост и
разбиране. Може дори да очакваме учени експерти да направят това за нас.
Те може да ни сложат в болница, да приложат необходимите лекарства и
да ни издигнат до висше ниво на съзнание. Но аз мисля, за съжаление, че
това е невъзможно. Не можем да избягаме от онова което сме - ние го носим
със себе си през цялото време.
Така че моментът, към който отново се връщаме е, че е необходим
някакъв вид истински дар или жертва, ако ще се отваряме напълно. Този дар
може да приеме всякаква форма. Но за да може да бъде значим, трябва да
включва изоставянето на надеждата, че ще получим нещо в замяна. Няма
значение колко титли имаме, нито колко екзотични костюма сме
износили, нито в колко много философии, обвързвания или жертвени
церемонии сме участвали. Трябва да изоставим амбицията си да получим
нещо в замяна на своя дар. Това е наистина тежкия път.
Може да сме прекарали времето си прекрасно, обикаляйки из
Япония. Може да сме се наслаждавали на японската култура, на
красивите Зен храмове, на невероятните творби на изкуството. И не
само че сме намерили тези преживявания за красиви, но те също така са ни
казали по нещо. Тази култура е творение на цял един начин на живот,
напълно различен от този на Западния свят, и тези творения са ни
проговорили. Но до каква степен изяществото на културата и образите,
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красотата на външните форми наистина са ни разтърсили, наистина са
ни докоснали? Не знаем. Просто искаме да се наслаждаваме на красивите
си спомени. Не искаме да изследваме прекалено отблизо преживяванията
си. Това е чувствително място.
Или може би определен гуру ни е посветил в една много
вълнуваща,
изпълнена
с изключително значение церемония. Тази
церемония беше истинска и много пряма и красива, но каква част от
преживяването сме готови да поставим под въпрос? То е лично,
прекалено чувствително за да се поставя под въпрос. По скоро бихме
складирали и запазили вкуса и красотата на преживяването така, че когато
дойдат лоши времена, когато сме депресирани и отчаяни, можем да си
припомним този спомен, за да се утешим, за да си кажем, че всъщност
сме направили и нещо значимо, че да, ние сме на пътя. Това изобщо не
изглежда да е тежкия път.
Напротив, изглежда, че събираме вместо да даваме. Ако се замислим
отново за своето духовно пазаруване, можем ли да си спомним случай, в
който сме дали нещо изцяло и напълно, в който сме се открили и сме дали
всичко? Изобщо някога сваляли ли сме си маската, събличали ли сме
си бронирания костюм, и ризата, и кожата, и плътта, и вените - чак до
сърцето? Наистина ли сме преживявали процеса на разсъбличане и
отваряне и даване? Това е основния въпрос. Трябва наистина да се
предадем, да дадем нещо, да изоставим нещо по много болезнен начин.
Трябва да започнем да разграждаме основната структура на това его, което
сме успели да създадем. Процесът на
разграждане,
разглобяване,
отваряне, предаване, е истинския учебен процес. Колко от тази
ситуация на враснал-навътре-нокът сме решили да изоставим? Найвероятно, не сме успели да изоставим абсолютно нищо. Само сме
събирали, строили, прибавяли пласт след пласт. Така че перспективата
за тежък път е много плашеща.
Проблемът е в това, че ние се опитваме да търсим лесен и
безболезнен отговор. Но това разрешение на проблема е неприложимо към
духовния път, който мнозина от нас не трябва изобщо да са започвали. След
като веднъж се посветим на духовния път, това за нас е много болезнено, и
ние сме там точно по тази причина. Ние сме се посветили на болката от
разкриването на себе си, на събличането на дрехите си, на нашата
кожа, нерви, сърце, мозък, докато не се разкрием пред вселената. Нищо
няма да бъде оставено. Ще бъде ужасно, мъчително, но нещата стоят така.
Някак си ние се озоваваме в компанията на един странен доктор. Той
ще ни оперира, но няма да използва упойка, защото наистина иска да
общува с нашата болест. Той няма да ни позволи да сложим своята
фасада на духовност, психологическа сложност, фалшива психологическа
болест или някаква друга дегизировка. Иска ни се никога да не го бяхме
срещали. Иска ни се да знаехме как да се упоим. Но сега вече нямаме
избор. Няма път за отстъпление. Не защото той е толкова могъщ. Можем
за миг да му кажем довиждане и да си тръгнем. Но ние сме се разкрили
толкова много пред този лекар, и ако ще трябва да го правим отначало
отново, би било много болезнено. Ние не искаме да се налага да го правим
отново. Така че сега трябва да отидем до края.
Компанията на този доктор е изключително неудобна за нас, защото
постоянно се опитваме да спечелим доверието му, въпреки че знаем, че той
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вижда нашите игри. Тази операция е единствения начин за него да общува с
нас, така че трябва да приемем това; трябва да отворим себе си към тежкия
път, към тази операция. Колкото повече въпроси задаваме – “Какво ще
правиш с мен?” – толкова по- притеснени ставаме, защото знаем какво
представляваме. Това е една изключително тясна пътека без изход за
бягство, една болезнена пътека. Трябва да предадем себе си напълно и да
се свържем с този лекар. Освен това трябва да оставим своите очаквания
за магия от страна на гуруто; че със своите магически сили той може да
ни посвети по необикновени и безболезнени начини. Трябва да
изоставим търсенето на безболезнена операция, да изоставим надеждата,
че той ще използва упойка или успокоително, така че когато се събудим
всичко да бъде съвършено. Трябва да имаме желание да общуваме по
напълно открит и прям начин със своя духовен приятел и със своя живот,
без никакви скрити ъгълчета. Това е трудно и болезнено, тежкия път.
Въпрос: Дали разкриването е нещо, което просто се случва, или има начин
човек да го направи, да се разкрие?
Отговор: Мисля, че ако вече си се обвързал с процеса на разкриване,
тогава колкото по-малко се опитваш да се разкриеш, толкова по-очевиден
става процеса на разкриване. Бих казал, че това е едно автоматично
действие, а не нещо което човек трябва да направи. В началото когато
обсъждахме предаването казах, че след като си разкрил всичко на своя
духовен приятел, няма нужда да правиш абсолютно нищо повече. Става
въпрос просто да приемеш всичко каквото е, нещо което ние правим така
или иначе. Ние често намираме себе си в ситуации напълно голи,
пожелавайки си да имахме дрехи, с които да се покрием. Тези притеснителни
ситуации винаги ни се случват в живота.
Въпрос: Трябва ли да имаме духовен приятел преди да разкрием себе си
или просто може да се разкрием пред ситуациите в живота?
Отговор: Мисля че ти трябва някой, който да те гледа как го правиш,
защото тогава това ще ти изглежда по-истинско. Лесно е да се съблечеш
в стая, в която няма никой друг, но намираме за трудно да се съблечем в
стая пълна с хора.
Въпрос:
Значи става въпрос всъщност за това да
разкрием себе си пред себе си?
Отговор: Да. Но ние не си го представяме така. Имаме силно развито
осъзнаване на публиката, защото имаме толкова голямо осъзнаване на себе
си.
Въпрос: Не виждам защо извършването на сурови практики и
овладяването на дисциплината не е “истинския” тежък път.
Отговор: Можеш да се заблуждаваш, мислейки че вървиш по тежкия път,
докато всъщност не е така. То е като да играеш в героично
представление. “Лекият път” до голяма степен е свързан с усещането за
героизъм, докато тежкият път е много по-личен. След като си преминал по
пътя на героизма, все още трябва да извървиш тежкия път - което е едно
много шокиращо откритие.

UPADESA.ORG	
  

53	
  

Въпрос: Необходимо ли е да преминеш първо през героичния път и
необходимо ли е да постоянства човек в героичния път, за да може да
продължи по истинския тежък път?
Отговор: Не мисля така. Точно това се опитвам да покажа. Ако се
въвлечеш в героичния път прибавяш пластове, или кожи към своята
личност, защото мислиш, че си постигнал нещо. После за твоя изненада
откриваш, че е нужно и още нещо. Човек трябва да премахне пластовете,
кожите.
Въпрос: Говорите за необходимостта от изживяване на мъчителна болка.
Може ли разбирането на процеса на разкриване да премахне
необходимостта от преминаване през болката?
Отговор: Това е много хитро предположение. Разбирането не означава, че
действително го правиш; просто го разбираш. Може да разберем
физиологическия процес на това как някой е измъчван и как той изпитва
болка, но действителното преживяване би било напълно различно.
Философското, или интелектуалното разбиране на болката не е достатъчно.
Ти трябва действително да почувстваш нещо истински. Единственият начин
да достигнеш до същността на въпроса е действително да го
преживееш сам, но няма нужда да създаваш болезнени ситуации. Тези
ситуации ще се случат с помощта на един духовен приятел, който е лекар с
остър нож.
Въпрос: Ако се намираш в процес на предаване и твоят духовен приятел
в този момент насочи скалпела си към теб и премахне упойката ти, то
това е една изключително ужасяваща ситуация. Твоят духовен приятел
изглежда много ядосан и отвратен и ти искаш да избягаш. Бихте ли обяснили
това?
Отговор: Точно в това е въпросът. Става въпрос за операция без
използване на обезболяващи средства. Ти трябва да имаш желание да го
направиш. Ако избягаш, то е като човек, който се нуждае от апендиктомия да
избяга от операционната; апандиситът му може да се пръсне.
Въпрос: Но това се случва на много ранен етап от твоето общуване с
духовния приятел; ти си бил с него едва пет минути. Изведнъж покривът
се срива и той просто те оставя да се справиш със ситуацията. Той
може би казва, “Аз няма да поема на това пътуване с теб. Минаха пет
минути. Предай се, откажи се, справи се сам с това, и когато изоставиш
всичко ще говоря с теб.” Така го преживях аз.
Отговор: Виждаш ли, няма значение дали си начинаещ или напреднал
ученик. Става въпрос за това колко дълго човек е бил със самия себе си. Ако
е бил със себе си, той трябва да се познава. То е като обикновена болест.
Да предположим, че пътуваш от една държава в друга и се почувстваш
зле, и решиш да се видиш с лекар. Той говори много лошо на твоя език, но
може да почувства тялото ти и да види какво не ти е наред - и решава да те
заведе незабавно в болницата и да оперира. Зависи от това колко се е
развила болестта. Спешността и обема на операцията зависят от това
колко е напреднала болестта в тялото ти. Може напълно да експлодираш.
Ако апандиситът ти е възпален и докторът изчака прекалено дълго, може
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би за да се сприятели с теб, тогава апандиситът ти ще експлодира. Не би
казал, че това е много добър начин за практикуване на медицина.
Въпрос: Защо някой предприема първата стъпка по пътя? Какво го води?
Това случайност ли е или е съдба, карма, какво е?
Отговор: Ако се разкриеш напълно, вече си на пътя. Ако предадеш себе
си наполовина, тогава си само частично на пътя. То ще се върне към теб.
Ако дадеш по-малко информация на доктора си, тогава ще се възстановиш
много по-бавно, тъй като не си му казал цялата история на болестта си.
Колкото повече кажеш на доктора, толкова по-скоро той ще може да те
излекува.
Въпрос: Ако истинският тежък път е да разкрия себе си, тогава трябва ли да
си позволя да се разкрия към онова, което оценявам като зло, знаейки че
може да пострадам?
Отговор: Отварянето не е въпрос на самоизмъчване при всяка
заплаха, която се появи. Не е необходимо да се изправиш пред идващия
влак, за да се отвориш към него. Това би бил пътя на героизма,
фалшивият тежък път.
Винаги когато се изправяме пред нещо което считаме за “зло”, то
представлява заплаха за само-съхранението на егото. Ние сме толкова
заети защищавайки съществуването си пред лицето на тази заплаха, че
изобщо не можем да видим нещото ясно. За да се отворим трябва да
пресечем желанието си да запазим собственото си съществуване. Тогава
можем да видим и да се справим със ситуацията ясно, каквато е.
Въпрос: Това не става от един път, нали? Имам предвид, че можеш да
отвориш себе си в един контекст и въпреки това, когато се озовеш в
някаква друга ситуация изведнъж грабваш маска и я слагаш върху лицето
си, въпреки че всъщност не искаш да го правиш. Би изглеждало, че
постигането на откритост е трудно нещо.
Отговор: Целият въпрос е в това, че борбата е неприложима към
отварянето. Щом веднъж си стъпил на пътя, ако изоставиш самата борба,
това само по себе си оправя целия проблем. След това вече не става
изобщо въпрос за това дали искаш или не искаш да се въвличаш в
ситуациите от живота. Маймунският инстинкт на егото се разтваря, защото
той е основан на вторична информация, а не на прякото изживяване на
онова което е. Борбата е егото. Щом веднъж изоставиш борбата, тогава
вече не е останал никой, който да побеждава борбата; тя просто изчезва.
Така че, виждаш ли, не става въпрос за удържане на победа над борбата.
Въпрос: Когато се чувстваш ядосан, трябва ли просто да изразиш този гняв
за да се отвориш?
Отговор: Когато говорим за отваряне и предаване, като например в
случая на гнева, това не означава, че действително трябва да излезем и
да ударим някой на момента. Това изглежда повече като пътя на
подхранването на егото, отколкото като път за пълно разкриване на
вашия гняв, за виждане на живото качество в него. Това се отнася за
разкриването по принцип. То е въпрос на виждане на основното качество
на ситуацията, каквато е, а не на опити да се направи нещо с нея. Разбира
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се, ако човек е напълно отворен към ситуацията без никакви
предразсъдъци, тогава той би знаел кое действие е правилно и кое е
неумело. Ако определен ход на действия би бил грешен и неумел, тогава
просто не поемаш по тази отбивка на пътя; ти поемаш по пътя на умелото и
творческо действие. Всъщност, не се занимаваш с преценяването като
такова, но избираш творческия път.
Въпрос: Събирането на неща и защитаването на маскировки неизбежен
етап ли е?
Отговор: Ние събираме неща и след това е болезнено да ги изоставим.
То е подобно на това да имаш конци в кожата си след операция. Плашещо
е да ти ги извадят, напрегнати сме, свикнали сме с чужд елемент в системата
си.
Въпрос: Мислите ли че е възможно човек да започне да вижда нещата
каквито са, да вижда себе си какъвто е, без учител?
Отговор: Не мисля, че това изобщо е възможно. Трябва да имаш духовен
приятел, за да можеш да се предадеш и напълно да се отвориш.
Въпрос: Абсолютно необходимо ли е духовният приятел да бъде
живо човешко същество?
Отговор: Да. Всяко друго “същество”, с което можеш да си мислиш
че общуваш, би било въображаемо.
Въпрос: Биха ли могли ученията на Христос сами по себе си да
бъдат духовен приятел?
Отговор: Не бих казал, че е възможно. Това е въображаема ситуация.
Същото е и с каквито и да било учения; не е необходимо да бъдат
задължително ученията на Христос. Проблемът е, че можем сами да ги
интерпретираме. Това е целият проблем: написаните учения са винаги
отворени за интерпретацията на егото.
Въпрос: Когато говорите за отваряне и разкриване на себе си, това ми
напомня много за определени школи от психотерапията. Каква мислите
е функцията на нещата, които хората правят в психотерапията?
Отговор: При повечето форми на психотерапия проблемът е в това, че
ако считате процеса за “терапевтичен,” тогава това не идва напълно от вас,
а е просто терапевтичното нещо, което трябва да се направи. С други думи,
вашата терапия е хоби. Освен това вие разглеждате своята терапевтична
ситуация като предопределена от предишната ви история. Тъй като
нещо не е било наред в общуването ви с вашите баща и майка, във вас
се забелязва тази нездравословна тенденция да…. Щом веднъж започнете
да се занимавате с цялата минала история на даден човек, опитвайки се да
я съпоставите с настоящето, човекът започва да чувства че няма изход, че
ситуацията е безнадеждна, защото той не може да промени миналото си.
Той се чувства хванат в капана на своето минало без път за бягство.
Такова лечение е изключително неумело. То е унищожително, защото
пречи на развиването на творческия аспект на онова, което се случва в
момента, което е тук, точно сега. Но, от друга страна, ако психотерапията се
представи с акцент върху живеенето в настоящия момент, върху работата с
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настоящите проблеми не само що се отнася до вербалния израз и мислите,
но в смисъл и на изживяване на действителността на емоциите и чувствата,
тогава мисля че това би бил един много балансиран подход. За съжаление
има много видове психотерапия и много психотерапевти, които се занимават
с опити да докажат себе си и своите собствени теории, вместо с работата с
онова, което е. Всъщност те намират за много плашеща работата с онова,
което е.
Трябва да опростяваме, а не да усложняваме проблема с всякакви
видове теории. Ситуацията на
настоящност,
самият
този
момент,
съдържа целите предишни истории и бъдещи предопределености.
Всичко е точно тук, така че няма нужда да отиваме по-далеч от това, за
да докажем кои сме били, или кои сме, или кои можем да станем. Веднага
щом се опитаме да разнищим миналото сме въвлечени в амбиция и
битка в настоящето, без да сме способни да приемем настоящия
момент, какъвто е. Това е много страхливо. Освен това е
нездравословно да считаме терапевта или гуруто си за свой спасител.
Трябва да работим върху себе си. Наистина няма друга алтернатива.
Духовният приятел може да наблегне на болката ни при определени
обстоятелства. Това е част от отношенията между лекар и пациент. Идеята
е не да се счита духовният път за нещо много луксозно и приятно, а да се
види като простото изправяне срещу фактите от живота.
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Откритият Път
ВЕЧЕ ТРЯБВА ДА Е СТАНАЛО ЯСНО, че за да можем да намерим открития път
трябва първо да преживеем самозаблудата такава каквато е, разкривайки
напълно себе си. Може дори да не смеем да се замислим над такава
обещаваща перспектива като открития път, защото сме нащрек за своята
амбиция. Но предпазливостта ни е знак, че сме готови да помислим за това.
Всъщност, колебанието на този етап би могло да бъде друга форма
на самозаблуда: пренебрегване на ученията с оправданието, че се
опитваме да бъдем съвършени и изключително внимателни.
Ние се приближаваме към открития път чрез преживяването на
разкриване на себе си – преживяване, което обсъдихме в лекцията
“Посвещение” – отваряне към живота, да бъдеш такъв какъвто си, да
предложиш своите положителни и негативни качества на своя духовен
приятел и да проправиш пътя си през тях. Тогава, след като си се
предложил, след като си преживял посвещението, срещата на умовете,
може да се опиташ да прецениш активите си. Преживял си такова
необикновено събитие; бил си способен да се отвориш и твоят духовен
приятел се е отворил, и ти срещна и себе си и своя духовен приятел в един и
същи момент. Беше вълнуващо, красиво.
Проблемът е във факта, че ние винаги се опитваме да подсигурим
себе си, да се уверим, че всичко с нас е наред. Постоянно търсим нещо
здраво за което да се закачим. “Чудотворната” ситуация на срещата на
двата ума е толкова фантастично преживяване, че то сякаш потвърждава
нашето очакване за чудеса и магия.
Така че следващата стъпка по пътя на самозаблудата е желанието да
се видят чудеса. Чели сме много книги описващи животите на велики йоги и
свамита, светци и аватари. И всички те изглежда да говорят за
необикновени чудеса. Или някой е минал през стена, или някой е
обърнал света наопаки – всички тези чудеса. Вие бихте искали да
докажете на себе си, че такива чудеса съществуват, защото искате да
сте сигурни, че сте на страната на гуруто, на страната на доктрината, на
страната на чудесата – сигурни че онова което вършите е безопасно
и мощно, всъщност сензационно - сигурни че сте на страната на “добрите”.
Бихте искали да сте един от онези малцина, които са направили нещо
фантастично, необикновено, свръх необикновено - един от хората които са
обърнали света с главата надолу: “В действителност си мислех, че стоя
на пода, но се озовах на тавана!” Внезапният проблясък на срещата с
духовния приятел, срещата на двата ума, е определено реален, истинско
преживяване, доста сензационно, всъщност едно чудо. Може би не сме
съвсем абсолютно сигурни, но такова едно чудо определено трябва да
означава, че най-после сме открили истинския път.
Такива усилени опити да докажем на себе си, че онова което правим е
правилно, показват едно много интровертно състояние на ума; човек до
голяма степен осъзнава себе си и своето състояние на съществуване.
Чувстваме че сме малцинство и че правим нещо много необикновено, че сме
различни от всички останали. Този опит да докажем собствената си
уникалност е просто един опит да оправдаем самозаблудата си.
“Разбира се че преживях нещо необикновено; разбира се че видях
чудото; разбира се че имах прозрение; следователно продължавам.” Което
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е една много затворена, интровертна ситуация. Нямаме време да се
свържем с никой друг, с нашите приятели, с нашите роднини, с външния
свят. Загрижени сме само за себе си.
В крайна сметка този подход се превръща в отегчителен и износен.
Започваме да осъзнаваме, че сме мамели себе си и започваме да се
приближаваме към истинския открит път. Започваме да подозираме, че
всичките ни вярвания са халюцинации, че сме изкривили преживяването си
като сме го преценили. “Вярно, имах проблясък на внезапно просветление,
но в същия момент се опитах да го притежавам, да го хвана - и той си
отиде.” Започваме да откриваме, че самозаблудата изобщо не работи, че
тя е само опит да утешим себе си, опит да се свържем вътрешно със
себе си, опит да докажем нещо на себе си вместо действително да
бъдем отворени. На този етап човек може да започне да се самонаказва,
казвайки “Ако се опитвам да не заблуждавам себе си, тогава това е друг вид
самозаблуда; и ако се опитам да избегна и правенето на това, тогава това
също е самозаблуда. Как изобщо мога да се освободя? И ако се опитвам да
се освободя, тогава това също е друга форма на самозаблуда,” и верижната
реакция продължава и продължава, и продължава, верижната реакция на
взаимозастъпващата се параноя.
След като сме открили самозаблудата ние страдаме от огромна
параноя и самокритицизъм, което е полезно. Добре е човек да преживее
безнадеждността на амбицията, на опитите да бъде отворен, на опитите
да се развесели, защото това подготвя основата за един друг вид отношение
към духовността. Целият въпрос, до който се опитваме да стигнем, е – кога
ще се разкрием, наистина? Действието на умът ни е толкова
взаимозастъпващо се - един враснал навътре нокът, интровертно: “Ако
направя това, ще се случи онова; ако направя онова, ще се случи това. Как
мога да избягам от самозаблудата? Разпознавам я, виждам я, но как ще се
измъкна от нея?”
Страхувам се, че всеки от нас трябва да премине през това сам. Аз
не представям определен път към просветлението. Не гарантирам нищо.
Но просто ви обръщам внимание, че може би има нещо погрешно в този
подход.
Може би ние наистина чувстваме, че нещо е грешно в този подход и
търсим съвет от своя гуру.
“Напълно съм убеден, че този път е верния път за мен, разбира се
– дори няма нужда да споменаваме това. Но нещо изглежда погрешно. Аз
работих и работих върху себе си и въпреки това се озовавам въвлечен в
една верижна реакция на взаимозастъпващи се поражения.”
“Добре тогава, какво още?”
“Ами, прекалено съм зает, за да правя каквото и да било друго, защото
съм толкова притеснен от всичко това.”
“Добре, отпусни се.”
“Какво мога да направя? Нямаш ли някакви предложения?”
“Страхувам се, че не мога да ти дам незабавно разрешение на твоя
проблем. Трябва да знам какво всъщност не ти е наред като начало. Това е
което всички професионалисти биха казали. Ако нещо не е наред с
телевизорът ти, ти не слагаш незабавно нов кинескоп. Първо трябва да
прегледаш целия телевизор. Коя част не функционира? Какво точно не
работи?”
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“Ами, не изглежда да има нещо конкретно което да не е наред. Но в
мига, в който се опитам да помисля за това, всичко се обръща наопаки, вече
на става. Когато се опитам да направя нещо, за да го поправя, не получавам
абсолютно никакви резултати. Изглежда, че нещо е дало накъсо.”
“Голям проблем.”
“Виждаш ли, всеки път когато се опитам да се измъкна от това, както
ти и други гуру сте ми казвали да направя, аз се опитвам, и опитвам, и
опитвам, но проблемът не изглежда изобщо да има край. Нещата се
объркват постоянно. Ако започна да практикувам асани, пранаяма, зазен,
каквото и да е, колкото и да се опитвам да го правя правилно същите
познати проблеми се връщат отново и отново, и отново. Имам голяма вяра
в тези доктрини, учения, методи – разбира се че имам. Обичам учителите.
Обичам методите, наистина. Имам пълна вяра в тях. Знам че много хора
прекрасно се променят като резултат от пътуването по същия път, по който
се опитвам да пътувам и аз, но какво не е наред с мен? Може би имам лоша
карма, може би съм черната овца на семейството. Може ли да е така? Ако е
така, то ще отида на поклонение на колене до Индия, ще направя всякаква
жертва, която е необходима. Мога да умра от глад. Ще поема всякакъв обет,
но наистина искам да навляза в нещата, наистина да навляза. Какво мога
да направя? Няма ли нищо друго в твоите свещени книги,
предписващо нещо подходящо за човек като мен? Няма ли някакво
лекарство което да взема, жертва която да направя?
“Не съм сигурен. Ела пак по-късно утре да ме видиш. Може би можем да
открием нещо.”
Това е, което би казал един духовен приятел: “Ела да ме видиш
отново утре, или през уикенда. Нека го обсъдим, но не се притеснявай.” Ти
отиваш отново, виждаш се с него, мислиш си че имаш някакъв огромен
проблем и че той има всичките отговори специално за теб. И отново той ще
попита:
“Как си? Как я караш?”
“Какво искаш да кажеш? Аз чаках за твоя отговор. Знаеш как съм – в
ужасна форма съм!”
Ставаш много начумерен, доста оправдано в определен смисъл.
Нищо не се случва, както обикновено, и след това минават седмици и
седмици и ти се връщаш отново и отново, и отново. Отчайваш се,
подозирайки че нищо няма да излезе от цялото нещо, хранейки тайната
надежда че може би този път ще стане, може би четвъртата седмица, или
петата седмица, или седмата седмица. Времето минава - пълно отчаяние.
Каниш се да изследваш възможността за други възможни разрешения.
“Може би ако отида да се видя с някой друг,” си мислиш ти. “Може би
трябва да се върна в къщи и да работя със своите си хора; тази ситуация
е прекалено чуждоземна за мен. Не изглежда да има общуване между него
и мен. Той би трябвало да общува по определен начин с мен, но това е
много разочароващо, абсолютно нищо не се случва.” Така че ти седиш и
чакаш. Винаги когато го видиш, почти незабавно разбираш, че думите му към
теб ще бъдат: “Върни се и медитирай,” или “Как си? Пийни чаша чай.” Същото
нещо е, отново и отново.
Какво не е наред? Всъщност няма нищо, което да не е наред,
абсолютно нищо. Ситуацията е доста красива, що се отнася до твоя
духовен приятел. Но този период на чакане от твоя страна, на опит да
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преодолееш нещо, е сам по себе си погрешен, защото един период на
очакване означава толкова много концентрация в теб, работене навътре,
вместо работене навън. Има една тенденция към централизация и
съществува идеята за “голямо нещо” в твоята психология, в твоето
състояние на ума. Това е, което е грешно.
Може би трябва да ви разкажа историята на Нāропā и неговия
учител Тилопа, великият Индийски мъдрец. Тилопа бил гуру, който
прекарал дванадесет години със своя ученик Нāропā, правейки на
практика същото нещо, което обсъждаме тук. “Ако ми донесеш супа от
кухнята, ще те уча, може да те уча,” би казал Тилопа. След това Нāропā
донасял супата, след като бил изтърпял ужасен побой от ръцете на
персонала и стопаните за да я получи. Той пристигал окървавен, но
щастлив, и когато представял супата Тилопа казвал, “Искам още една чаша,
отиди и я донеси.” Така че Нāропā отивал и донасял супата, завръщайки се
полумъртъв. Той правел това, защото толкова много копнеел за ученията.
Тогава Тилопа казвал, “Благодаря ти, нека да отидем някъде другаде.” Този
вид инциденти се случвали отново и отново, докато чувството за
очакване на Нāропā не достигнало своето кресчендо. Точно в този момент
Тилопа свалил сандала си и зашлевил Нāропā по лицето. Това била
абишека, най-висшата и най-задълбочената, най-великата – можете да
използвате много повече прилагателни за да я опишете – най-великата
абишека. Плясъкът на сандала по бузата на един човек и внезапно вече
нямало нищо повече, върху което Нāропā да работи.
Но не трябва да се отнасяме от тази мистична сцена. Цялата
същност е в открития път, отвореността. Ние изчерпателно сме
изследвали и изживели самозаблудата. Носели сме толкова тежък товар,
като костенурка която носи черупката си. Постоянно сме се опитвали да
запечатаме себе си в тази черупка, опитвайки се всъщност да отидем
“някъде” с толкова много агресия и скорост. Трябва да изоставим цялата
си скорост и агресия, цялото изискващо качество. Трябва да развием
някакво състрадание към себе си, и след това откритият път просто започва.
На този етап трябва да обсъдим значението на състраданието, което
е ключът към открития път и неговата основна атмосфера. Найдобрият и най-правилният път за представяне на състраданието е
като яснота - яснота, която съдържа в себе си една фундаментална топлота.
На този етап вашата медитационна практика е акта на доверяването на
себе си. Когато вашата практика стане по-изразена във всекидневните ви
занимания, вие започвате да се доверявате на себе си и придобивате
едно състрадателно отношение. Състраданието в този смисъл не означава
да чувстваш съжаление към някой. То е основна топлота. До степента, до
която съществуват пространството и яснотата, съществува и топлина - едно
чувство на наслада от положителните неща, които се случват постоянно във
вас. Каквото и да правите, то не се счита за механично отегчение в
смисъл
на медитация, в която осъзнавате себе си, а вместо това
медитацията е нещо очарователно и спонтанно. Тя е постоянния акт на
сприятеляване със самите вас.
След това, след като сте се сприятелили със себе си, не можете
просто да затворите това приятелство в себе си; трябва ви някакъв
отдушник - което е вашата връзка със света. Така че състраданието се
превръща в мост към света отвън. Доверието и състраданието към вас
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самите донасят вдъхновение да се танцува с живота, да се свържете с
енергиите на света. При липсата на такова вдъхновение и откритост
духовният път се превръща в самсаричния път на желанието. Човек остава
впримчен в капана на желанието да подобри себе си, в желанието да
постигне въображаеми цели.
Ако
чувстваме,
че
не
можем
да
постигнем своята цел, страдаме от отчаянието и самоизмъчването от
неосъществената амбиция. От друга страна, ако чувстваме че имаме
успех в постигането на целта си, може да станем самодоволни и
агресивни. “Знам какво правя, не ме докосвай.” Може да се надуем със
своето знание, като определени “експерти” които срещаме, които познават
своята област изцяло. Ако някой задава въпроси, особено глупави и
предизвикателни въпроси, те се ядосват вместо да се опитат да обяснят
нещо. “Как можа да кажеш такова нещо, как можа изобщо да си помислиш да
зададеш такива глупави въпроси? Не виждаш ли какво знам?” Или дори
можем успешно да постигнем някаква форма на дуалистична
концентрационна практика и да преживеем определен вид “мистично
състояние”. В такива случаи може да изглеждаме доста
спокойни
и
религиозни в конвенционалния смисъл. Но постоянно ще трябва да
се презареждаме и да поддържаме своето “мистично състояние” и би
съществувало постоянното чувство за оценяване, повтарящото се
действие на проверяване и наслаждаване на нашето постижение. Това
е типичното изкривяване на Хинаяна практиката на само-съдържаща се
медитация, само-просветлението, и в определен смисъл това е форма на
агресия. Няма елемент на състрадание и откритост, защото човек е толкова
съсредоточен в своето собствено преживяване.
Състраданието няма нищо общо с постижения. То е открито като
пространството и много щедро. Когато човек развие истинско състрадание,
той не е сигурен дали е щедър към другите или към себе си, защото
състраданието е всеобхватна щедрост, без посока, без “за мен” и без “за
тях”. То е изпълнено с радост, спонтанно съществуваща радост - постоянна
радост в смисъл на доверие, в смисъл че радостта съдържа в себе си
огромно богатство, огромно великолепие.
Бихме могли да кажем, че състраданието е върховното отношение
на богатство: едно анти- бедняшко отношение, война срещу бедността. То
съдържа всякакви героични, сочни, положителни, духовити, експанзивни
качества. И то изисква по-всеобхватно мислене, един по-свободен и
експанзивен начин на свързване с вас самите и със света. Точно затова
втората яна е наречена “Махāяна”, “Великата Колесница”. То е
отношението, че човек се е родил фундаментално богат, а не че трябва да
стане богат. Без този вид увереност медитацията изобщо не може да бъде
прехвърлена към действията.
Състраданието автоматично ви подканва да общувате с хората,
защото вече не считате че хората хабят енергията ви. Те презареждат
вашата енергия, защото в процеса на общуването с тях вие осъзнавате
своето богатство, своето великолепие. Така че, ако имате трудни задачи
пред себе си като справяне с хора или житейски ситуации, вие не чувствате
че ви се изчерпват ресурсите. Всеки път когато сте изправени пред
трудна задача, тя ви се представя като радостна възможност да
демонстрирате своето изобилие, своето богатство. В този подход към
живота няма абсолютно никакво чувство за бедност.
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Състраданието като ключ към открития път - Махāяна - прави
възможни трансцеденталните действия на един Бодхисатва. Пътят на
Бодхисатва започва с щедростта и откритостта – даването и отвореността –
процесът на предаване. Отвореността не е въпрос на това да дадеш нещо
на някой друг, а означава да изоставиш изискванията си и основните
критерии на изискванията. Това е дана парамита, парамитата 1 на
щедростта. То е да се научиш да се доверяваш на факта, че няма нужда да
подсигуряваш основата си. Да се научиш да имаш доверие в своето
фундаментално богатство, че можеш да си позволиш да бъдеш открит и
отворен. Това е открития път. Ако изоставиш своето психологическо
отношение на “изискване,” основното здраве започва да се разгръща - което
довежда до следващото действие на Бодхисатвата, шила парамита,
парамитата на моралността или дисциплината.
След като сте се отворили, след като сте изоставили всичко, без да се
позовавате на основния критерий “Аз правя това, аз правя онова,” без да
съотнасяте това към себе си, тогава другите ситуации свързани с
поддържането на егото или със събирането на неща не могат да се появят.
Това е върховната моралност и тя подсилва ситуацията на отвореност и
смелост: вие не се плашите от това да не нараните себе си или някой
друг, защото сте напълно открити. Не се чувствате не-вдъхновени от
ситуациите, което довежда до търпение, кшанти парамита. И търпението
води до енергия, виря – качеството на наслада. Съществува огромната
радост от въвличането в действия, което е енергията, като това, от
своя страна, довежда до панорамното зрение на отворената медитация
– преживяването на дхяна – откритостта. Вие не считате ситуацията отвън
за отделна от вас, защото сте толкова ангажирани с танца и играта на
живота.
Тогава ставате дори и по-отворени. Не считате нищо за отхвърлено
или прието; просто се носите с всяка ситуация. Не водите абсолютно
никакви битки, нито се опитвате да победите враг, нито да постигнете
някаква цел. Не се занимавате със събиране и взимане. Абсолютно
никаква надежда или страх. Това е развитието на праджня,
трансцеденталното знание, способността да се виждат ситуациите, такива
каквито са.
Така че главната тема на открития път е че трябва да започнем да
изоставяме основната борба на егото. Това да бъдем напълно открити, да
притежаваме това абсолютно доверие в себе си, е истинското значение на
състраданието и любовта. Толкова много речи са държани за любовта и мира
и спокойствието в света. Но как наистина постигаме любовта? Христос е
казал: “Обичай съседа си,” но как да обичаме? Как да го направим? Как
трябва да започнем да излъчваме любовта си към цялото човечество, към
целия свят? “Защото трябва, и това е истината!” “Ако не обичаш, ти си
заклеймен, зъл; ти не служиш на човечеството.” “Ако обичаш, ти си на
пътя, ти си на верния път.” Но как? Мнозина се настройват много
романтично по отношение на любовта, всъщност те се вълнуват само при
споменаването на думата ‘любов’. Но след това ще настъпи дупка, един
период през който не сме толкова развълнувани от любовта. Нещо друго
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заема нейното място, което е разстройващо, личен въпрос. Ние се
опитваме да го скрием; то е “лична работа,” срамно, не е част от нашата
божественост. Нека да не мислим за това. Нека просто да възпламеним още
една любовна експлозия и така отново и отново, опитвайки се да
пренебрегнем онези части от съществото си които не приемаме,
опитвайки се да бъдем добродетелни, любящи, добри.
Може би това би отблъснало много хора, но се страхувам, че
любовта не е всъщност само преживяването на красота и романтична
радост. Любовта е свързана с грозота и болка и агресия, както и с
красотата на света; тя не е пресъздаване на рая. Любовта или състраданието
- откритият път
- е свързан с “онова, което е”. За да може да развие любов – всеобхватна
любов, космическа любов, както там
желаете да я наречете – човек
трябва приеме цялата ситуация на живота, каквато е, и светлото и
тъмното, и доброто и лошото. Човек трябва да отвори себе си за живота, да
общува с него. Може би се борите, за да развиете любов и мир, водейки
битка за да ги постигнете: “Ще се справим, ще изхарчим хиляди долари, за
да излъчим по мас- медиите доктрината за любовта навсякъде, ще
проповядваме любов.” Добре, проповядвайте я, направете го, изхарчете
парите си, но какво става със скоростта и агресията, които стоят зад онова
което правите? Защо трябва да ни накарате насила да приемем вашата
любов? Защо в това има такава припряност и усилие? Ако вашата любов се
движи със същата скорост и енергия като омразата на другите хора, тогава
изглежда, че нещо не е наред. То би било същото като това да се нарече
тъмнината светлина. Толкова много амбиция е включена в това, приемаща
формата на мисионерство. Това не е отворена ситуация на общуването с
нещата, такива каквито са. Крайният смисъл на думите “мир на земята” е
да се премахне изцяло идеята за мир и война и човек да се открие
еднакво и пълно към положителните и негативните аспекти на света. То е
като да видиш света от въздушна перспектива; има светлина, има и
тъмнина; и двете са приети. Вие не се опитвате да защитите светлината от
тъмнината.
Действието на Бодхисатвата е като луната, която сияе върху сто
купички с вода, така че има сто луни - по една във всяка купичка. Това не
е намерението на луната, нито пък е измислено от някой друг. Но по
някаква странна причина се случва така, че има сто луни отразени в сто
купички вода. Отвореността означава този вид пълно доверие и
самоувереност. Отворената ситуация на състрадание работи по този
начин, а не като насила се опитваме да създадем сто луни, по една във
всяка купичка.
Изглежда че основният проблем, пред който сме изправени, е че сме
прекалено ангажирани с опити да докажем нещо – което е свързано с
параноя и чувство за бедност. Когато се опитваш да докажеш или да
получиш нещо, ти вече не си отворен, трябва да провериш всичко, трябва
да го подредиш “правилно”. Това е толкова параноичен начин на живот и
той всъщност не доказва нищо. Човек може да поставя рекорди в цифри
и количества – че сме построили най-великото, най- голямото, че сме
събрали най-доброто, най-дългото, най-гигантското. Но кой ще си
спомни за рекорда, когато умреш? Или след сто години? Или след десет
години? Или след десет минути? Рекордите, които имат значение, са
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тези на настоящия момент, на ‘сега’ – независимо дали общуването и
отвореността наистина се случват в момента.
Това е открития път, Пътя на Бодхисатвата. Един Бодхисатва не го
е грижа дори и ако е получил медал от всичките Буди, обявяващи го за
най-смелия Бодхисатва в цялата вселена; на него изобщо не му пука.
Никога не можете да прочетете в свещените писания истории за
Бодхисатви, получаващи медали. И това е съвсем закономерно, защото за
тях няма нужда да доказват каквото и да било. Дейността на Бодхисатвата
е спонтанна, тя е отворения живот, отворено общуване, което изобщо не
изисква борба или скорост.
Въпрос: Приемам че това да си Бодхисатва означава да помагаш на хората,
а хората имат конкретни изисквания. Така че един Бодхисатва трябва да
извършва конкретни действия. Но как тази идея за това да си напълно
отворен се вписва в нуждата да се извършват конкретни действия?
Отговор: Да си отворен не означава да си невъзприемчив, зомби. То
означава да си свободен на направиш онова, което се изисква от
конкретната ситуация. Тъй като ти не искаш нищо от ситуацията, си свободен
да действаш по начин, който наистина е подходящ в случая. И по същия
начин, ако другите хора искат нещо от теб, това може да е техен проблем. Ти
не се опитваш да се подмазваш на който и да било. Откритостта означава “да
си онова, което си”. Ако се чувстваш удобно бидейки себе си, тогава едно
обкръжение на отвореност и общуване възниква автоматично и естествено.
То е като идеята за луната и купичките вода, които обсъждахме: ако
купичките са там, те ще отразят твоята “лунност”. Ако не са там, няма. Или
ако са само наполовина там, ще отразят само половин луна. То зависи от
тях. Ти си просто там, луна, отворен - и купичките могат да те отразяват или
не. Ти нито си загрижен за това, нито си не-загрижен. Ти си просто там.
Ситуациите се развиват автоматично. Ние няма нужда да се
вместваме в определени роли и обкръжения. Мисля че мнозина от нас
сме се опитвали да правим това много дълго време, ограничавайки
себе си, навирайки себе си в тясно дефинирани набори от
обстоятелства. Ние изразходваме толкова много енергия фокусирайки
вниманието си само на едно място, че за наша изненада откриваме че има
цели области, които сме изпуснали.
Въпрос: Може ли човек да действа със състрадание и въпреки това да
извърши нещата по начина, по който те трябва да бъдат извършени?
Отговор: Когато няма скорост и агресия ти чувстваш, че има достатъчно
място, в което да се движиш и да правиш нещата, и виждаш по-ясно
нещата, които трябва да бъдат направени. Ставаш по- ефективен и
работата ти става по-точна.
Въпрос: Според мен, Ринпоче, вие направихте разлика между отворения път
и вътрешния път. Може ли да обясните точно какви разлики виждате между
вътрешното и външното?
Отговор: Ами, думата “вътрешно”, така както вие я използвате, сякаш
включва борба, това да се затвориш в себе си, да се усъмниш в това
дали си достатъчно достоен, функционален и представителен. В този
подход има прекалено много “работа върху себе си”, прекалено много
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концентрация навътре. Докато отвореният път е въпрос на работа просто с
онова, което е - на пълно изоставяне на страха, че нещо може да не
проработи, че нещо може да завърши с провал. Човек трябва да изостави
параноята, че може и да не се впише в ситуациите, че може да бъде
отхвърлен. Той просто се справя с живота, какъвто е.
Въпрос: Откъде идва отношението на топлота?
Отговор: То идва от отсъствието на агресия.
Въпрос: Но не е ли това целта?
Отговор: Както и пътя, моста. Ти не живееш на моста. Ти минаваш по
моста. В преживяването на медитация има автоматично определено чувство
за отсъствие на агресия, което е дефиницията на Дхарма. Дхарма е
дефинирана
като
“безстрастност”,
или
“безпристрастност”,
а
безпристрастността означава липса на агресия. Ако си страстен, ти искаш
да получиш нещо бързо за да задоволиш желанието си. Когато няма
желание да задоволиш себе си, няма и агресия или скорост. Така че ако
един човек може наистина да се свърже с простотата на практиката
на медитация, тогава автоматично има отсъствие на агресия. Тъй като
няма надпревара да се постигне нещо, можеш да си позволиш да се
отпуснеш. Тъй като можеш да си позволиш да се отпуснеш, можеш да си
позволиш да направиш компания на себе си, можеш да си позволиш да
правиш любов със себе си, да се сприятелиш със себе си. Тогава
мислите, емоциите, каквото и да се случва в ума, постоянно подсилват
действието на сприятеляване със себе си.
Друг начин да се обясни това е да се каже, че състраданието
е земното качество на медитационната практика, чувството за земя и
стабилност. Посланието на състрадателната топлота е да не си припрян, а да
се свързваш с всяка ситуация, такава каквато е. Индианското име “Седящият
Бик” изглежда съвършен пример за това. “Седящият Бик” е много солидно и
органично. Ти наистина определено присъстваш, отпуснат.
Въпрос: Изглежда казахте че състраданието израства,
подразбираше, че няма нужда да го развиваме.
Отговор: То се развива, израства, ферментира само. Няма
нужда от никакво усилие.

но

се

Въпрос: То умира ли?
Отговор: Не изглежда да умира. Шантидева казва, че всяко
несъстрадателно действие е като посаждането на мъртво дърво, но
всичко свързано със състраданието е като посаждане на живо дърво. То
расте и расте безкрайно и никога не умира. Дори и да изглежда че умира, то
винаги оставя зад себе си семенце, от което израства друго.
Състраданието
е
органично,
то
продължава
и продължава, и
продължава.
Въпрос: Има определен вид топлота, която се случва когато започнеш да се
свързваш с някой, и след това някак си тази енергия става всеобхватна и те
обгръща по такъв начин, че нямаш вече никакво пространство или място за
движение.
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Отговор: Ако топлината е безрезервна и без надутост, тогава тя е
самоподдържаща се и в основата си, здравословна. Когато правиш кисело
мляко, ако увеличиш температурата или се опиташ да се грижиш за
млякото повече от необходимото, въобще не правиш добро кисело мляко.
Ако го оставиш на правилната температура и просто го забравиш, то ще
стане хубаво кисело мляко.
Въпрос: Как разбираш кога да го оставиш?
Отговор: Няма нужда постоянно да управляваш себе си. Трябва да се
оставиш вместо да се опитваш да поддържаш контрол, да се довериш на
себе си, а не да се самопроверяваш. Колкото повече се опитваш да се
проверяваш,
толкова
по-голяма
е
вероятността
да
прекъснеш
естествената игра и растеж на ситуацията. Дори и онова, което правиш,
да е рисковано, дори и да изглежда възможно цялата работа да се
провали и изврати, ти не се притесняваш за това.
Въпрос:
Какво се случва когато някой създаде ситуация и ти се
притесняваш за нея?
Отговор: Притеснението изобщо не помага. Всъщност то прави нещата полоши.
Въпрос: Изглежда че процесът, за който говорим, предполага някакъв вид
безстрашие.
Отговор: Да, съвсем така е. Това е позитивното мислене, умствената
нагласа на богатството.
Въпрос: Какво става ако чувстваш необходимостта от грубо действие, за да
можеш в крайна сметка да направиш добро на някой?
Отговор: Просто го правиш.
Въпрос: Но ако не си на етапа на истинско състрадание и мъдрост?
Отговор: Ти не поставяш под въпрос и не се притесняваш за своята
мъдрост. Просто правиш онова, което е нужно. Ситуацията, срещу която си
изправен, сама по себе си е достатъчно задълбочена, за да бъде считана за
знание. Нямаш нужда от вторични източници на информация. Нямаш
нужда от подкрепления или упътвания за действие. Подкреплението е
автоматично
осигурено от ситуацията. Когато нещата трябва да се
извършат по твърд начин, ти просто го правиш, защото ситуацията
изисква твоя отговор. Ти не налагаш твърдост; ти си просто инструмент на
ситуацията.
Въпрос: Какво използваш за мост, когато не се чувстваш състрадателен?
Отговор: Няма нужда да чувстваш състрадание. Това е разликата
между емоционалното състрадание и състрадателното състрадание: не
е нужно да го чувстваш; ти си то. Обикновено когато си открит,
състраданието се случва, защото не си зает с някакъв вид само-вкопчване.
Въпрос: Мостът на състраданието изисква ли постоянно поддържане?
Отговор: Не мисля. Той изисква осъзнаване, а не поддържане. Това е
нагласата на богатството; това, че осъзнаваш че мостът е там.
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Въпрос: Какво правиш когато се страхуваш от някой, може би с причина?
За мен това унищожава състраданието.
Отговор: Състраданието не означава да гледаш отвисоко някой, който се
нуждае от помощ, който се нуждае от грижа, а то е едно общо, основно,
органично, положително мислене. Страхът от някой друг сякаш създава
една несигурност за това кой си ти. Това е причината, поради която се
страхуваш от тази определена ситуация или човек. Страхът идва от
несигурност. Ако знаеш точно как ще се справиш с тази страшна ситуация,
тогава нямаш страх. Страхът идва от паника, объркването от
несигурността. Несигурността е свързана с липса на доверие в себе
си, с чувството че не си адекватен да се справиш с този мистериозен
проблем, който те заплашва. Няма страх ако наистина имаш състрадателна
връзка със себе си, защото тогава знаеш какво правиш. Ако знаеш
какво правиш, тогава твоите проекции също стават методични и
предсказуеми, в определен смисъл. Тогава човек развива праджня, знанието
за това как да се свърже с всяка дадена ситуация.
Въпрос: Какво имате предвид под проекции в този контекст?
Отговор: Проекцията е огледалното отражение на самия човек. Тъй като ти
си несигурен за себе си, светът отразява тази несигурност обратно към теб
и отражението започва да те преследва. Твоята несигурност те преследва,
това е просто собственото ти отражение в огледалото.
Въпрос: Какво имате пред вид когато казвате, че ако човек е
състрадателен към себе си, тогава той знае какво прави?
Отговор: Тези два аспекта на медитацията винаги се появяват
едновременно. Ако се отваряш за себе си и имаш положително отношение
към себе си, тогава ти автоматично знаеш какво правиш тъй като не си тайна
за самия себе си. Това е джнана, “мъдрост,” “спонтанно-съществуващоосъзнаване- мъдрост”. Знаеш, че съществуваш спонтанно, знаеш какво си,
следователно в същото време можеш да си позволиш да се довериш на себе
си.
Въпрос: Ако наистина се сприятеля със себе си, тогава не бих се
страхувал от това да не правя постоянно грешки?
Отговор: Това е. Тибетската дума за мъдрост е йеше, което означава
“първична интелигентност”. Ти си себе си в началото на всяко начало.
Можете едва ли не да го наречете “безначално доверие в себе си”. Нямате
нужда изобщо да намирате началото. Това е една изначална ситуация,
така че няма смисъл логично да се опитвате да намерите началото. То вече
е. То е безначално.
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Чувство за Хумор
БИ БИЛО ИНТЕРЕСНО ДА ИЗСЛЕДВАМЕ ВЪПРОСА от гледна точка на това кое не
е чувство за хумор. Липсата на хумор сякаш идва от отношението на
“твърдите факти”. Нещата са много твърди и смъртно честни, смъртно
сериозни като, да използвам една аналогия, жив труп. Той живее в болка,
има постоянен израз на болка на лицето. Той е преживял някакъв вид
“реалност” от твърди факти – той е смъртно сериозен и е отишъл чак до там,
че се е превърнал в жив труп. Сковаността на този жив труп изразява
обратното на чувството за хумор. То е сякаш някой е застанал зад теб с
остър меч. Ако не медитираш правилно, седейки неподвижно и изправен, ще
има някой зад теб готов всеки момент да нанесе удар. Или ако не се
справяш с живота по правилния начин, честно, директно, някой всеки момент
ще те удари. Това е само-осъзнаването на само-наблюдението, на това да
се наблюдаваш без да е необходимо. Всичко което правим постоянно бива
наблюдавано и цензурирано. Всъщност не Големият Брат гледа; това е
Големият Аз! Един друг аспект на мен гледа мен, зад мен, готов да нанесе
удар, готов да посочи провалът ми. В този подход няма радост, няма
абсолютно никакво чувство за хумор.
Този вид сериозност също се отнася до проблема за духовния
материализъм. “Тъй като аз съм част от определена приемственост от
медитатори, тъй като съм свързан с църквата и нейната организация
поради религиозното си обвързване, аз трябва да бъда добро момче или
момиче - един честен, добър, ходещ-на-църква човек. Трябва да се
придържам към стандартите на църквата, към нейните правила и
ограничения. Ако не изпълня задълженията си, ще бъда заклеймен, сведен
до едно сгърчено тяло.” Съществува заплахата от тържественост и смърт
- смърт в смисъл на край на всякакъв по-нататъшен творчески процес.
Това отношение притежава чувство за ограниченост, скованост; няма
абсолютно никакво място за движение.
Тогава може да попитате: “Какво става с великите религиозни
традиции, с ученията? Те говорят за дисциплина, правила и ограничения.
Как съчетаваме тези с понятието за чувство за хумор?” Е, нека
разгледаме въпроса както трябва. Ограниченията, дисциплината,
практиката на моралност наистина ли са основани на чисто преценяващото
отношение за “добро” съпоставено със “зло”? Нима великите духовни
учители наистина ни подканват да се борим със злото, защото сме на
страната на светлината, на страната на мира? Нима те ни казват да се
бием срещу тази друга “нежелана” страна - лошите и черните? Това е
голям въпрос. Ако има мъдрост в свещените писания не би трябвало да има
никаква война. Докато един човек се занимава с водене на война, с опити
да защити или да атакува, тогава неговите действия не са свещени; това е
светска, дуалистична, военна ситуация. Човек не би очаквал великите
учения да бъдат толкова простовати, опитвайки се да бъдат добри, борейки
се със злото. Такъв би бил подходът на Холивудския уестърн – дори и
преди да си видял края вече знаеш със сигурност че “добрите” няма да
бъдат убити и че “лошите” ще бъдат размазани. Този подход очевидно е
простоват; но точно този вид ситуация създаваме във вид на “духовна”
битка, “духовно” постижение.
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Не казвам, че чувството за хумор трябва да бъде доведено до
крайност. Говоря за това да се види нещо повече от постоянната война,
битка, дуалност. Ако считаме пътя на духовността за бойно поле, тогава сме
слаби и немощни. Тогава нашият напредък по пътя ще зависи от това колко
голяма територия сме завзели, от побеждаването на нашите собствени и
чуждите недостатъци, от това колко отрицателни енергии сме премахнали.
Относително колкото тъмнина си премахнал, толкова светлина си успял
да създадеш. Това е много немощно; Човек едва ли би го нарекъл
освобождение или свобода, или мукти, или нирвāна. Ти си постигнал
освобождение побеждавайки нещо друго: то е чисто относително.
Не искам да превръщам едно “чувство за хумор” в нещо тържествено;
страхувам се, че хората ще се опитат да направят това. Но за да може
наистина да се разбере сковаността - това което е символизирано от
трупа - човек не може да избегне опасността от това да превърне
чувството за хумор в сериозно нещо. Чувството за хумор означава
виждането на двата полюса на ситуацията каквито са, от въздушна гледна
точка. Има добро и има и лошо, и ти виждаш и двете като панорама, сякаш
си отгоре. Тогава започваш да чувстваш, че тези малки хора на земята,
убиващи се един друг или правещи любов, или просто съществуващи като
малки хора са много незначителни, в смисъл че ако те започнат да
превръщат своята война или правене на любов в голям въпрос, тогава
ние започваме да виждаме ироничния аспект на врявата, която вдигат. Ако
се опитаме много усилено да построим нещо невероятно, нещо наистина
значимо, силно – “Наистина търся нещо, наистина се опитвам да се
преборя с недостатъците си.” или “Наистина се опитвам да бъда добър.” тогава това загубва сериозността си, става книжен тигър; то е крайно
иронично.
Чувството за хумор сякаш идва от всеобхватна радост, радост
която има място да се разширява в една напълно отворена ситуация, тъй
като не участва в битката между “това” и “онова”. Радостта се развива в
панорамната ситуация на виждането или чувстването на цялата земя,
отворената земя. В тази отворена ситуация няма намек за ограничение или
наложена тържественост. И ако наистина се опиташ да се отнасяш към
живота като към “сериозна работа”, ако се опиташ да наложиш
тържественост върху живота сякаш всичко е голяма работа, тогава става
смешно. За какво е тая голяма работа?
Един човек може да се опита да медитира в 100%, или 200%
правилна поза. Голяма Работа. Смешно. Или, от друга страна, един човек
може да се опитва да развие чувство за хумор, опитвайки се винаги да
осмива нещата, да открива хумор във всяко ъгълче, във всяка пукнатина.
Това само по себе си е една много сериозна игра, която също е смешна. Ако
натрупваш физическо напрежение до момента, в който стискаш силно
зъби,
прехапвайки
езика
си,
тогава
изведнъж
нещо
ще
те
погъделичка, защото си натрупал прекалено много, прекалено абсурдно е
да се отиде до такива крайности. Самата тази крайна наситеност се
превръща в хумор, автоматично.
Има една тибетска история за един монах, който се отрекъл от
своя самсаричен, объркан живот и решил да отиде да живее в една
пещера, за да може да медитира през цялото време. Преди това той
мислел постоянно за болката и страданието. Името му било Нгонагпа
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от Лангру, Черноликият от Лангру, защото никога не се усмихвал, а виждал
всичко в живота като болка. Той останал в отшелничество много години,
много тържествен и смъртно честен, докато един ден не погледнал олтара
и видял, че някой му бил поднесъл в дар голям къс тюркоаз. Докато
наблюдавал дара, дошла една мишка, която се промъкнала и се опитала да
открадне парчето тюркоаз. Мишката не могла да се справи, така че отишла
до дупката си и извикала още една мишка. Те и двете се опитали да
примъкнат този голям къс тюркоаз, но не могли да го направят. Така че
зацвърчали заедно и извикали осем други мишки, които дошли и найнакрая успели да завлекат цялото парче в дупката си. Тогава за първи път
Нгонагпа от Лангру започнал да се усмихва и да се смее. И това било
неговото първо докосване до отвореността, един внезапен проблясък на
просветление.
Така че чувството за хумор не е просто въпрос на това да се опитваш
да разказваш вицове или да остроумничиш, опитвайки се насила да си
смешен. То означава да виждаш основната ирония от съпоставянето на
крайностите, така че да не ги приемаш прекалено на сериозно, така че да не
играеш на сериозно тяхната игра на надежда и страх. Това е причината,
поради която в духовния път преживяването е толкова важно,
причината
поради
която
практиката
на
медитация
е
найнезначителното преживяване от всички. То е незначително, защото не
налагаш преценка върху него. Щом веднъж потънеш в тази незначителна
ситуация на отвореност без да се занимаваш с оценяване и
преценка,
тогава започваш да виждаш всичките игрички, които се случват около теб.
Някой се опитва да бъде сериозен и духовно тържествен, стараейки се да
бъде добър човек. Такъв човек би се взел на сериозно ако някой го обиди,
би искал да се бие. Ако работиш в съответствие с основната
незначителност на онова което е, тогава започваш да виждаш хумора в
този вид тържественост, в хората, които превръщат нещата в толкова голяма
работа.
Въпрос: Повечето от аргументите, които съм чувал в полза на правенето
на правилното и доброто нещо, казват: Първо натрупай заслуга, бъди добър,
остави злото; след това по-късно ще бъде по-лесно да изоставиш “проблема
с доброто”. Какво ще кажете за този подход?
Отговор: Ако разгледаме това от гледна точка на чувството за хумор,
идеята за “изоставяне” изглежда прекалено буквална и наивна. Ако се
опитваш да бъдеш добър и да изоставиш всичко, иронично, това не е
никакво изоставяне; то е придобиване на още неща. Това е смешната
страна на въпроса. Някой може да си мисли, че е способен да
изостави
големия
товар
който
носи,
но отсъствието на товара,
изоставянето, е по-тежко, сто пъти по-тежко от онова, което човекът е
оставил зад себе си. Лесно е да изоставиш нещо, но вторичният продукт от
такова отричане може да е някоя изключително тежка добродетел. Всеки
път когато срещаш някой ще си мислиш, или направо ще казваш, “Аз
изоставих това и онова.” “Изоставянето” може да стане все по-тежко и потежко, сякаш носиш на гърба си голяма торба със семенца и спори. Найнакрая това може да се превърне в голяма гъба, която расте все по-бързо и
по-бързо докато я носиш. На определен етап даден човек започва да става
напълно непоносим, защото е изоставил толкова много неща.
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Що се отнася до това, ако се отнасяме към практиката на медитация
като към нещо сериозно, нещо значимо, тогава тя ще стане обременяваща и
тежка, затормозваща. Няма дори да сме способни да мислим за нея. То ще е
сякаш някой е изял изключително тежко ядене. Всеки момент ще започне да
му се гади и той започва да си мисли: “Иска ми се да бях гладен. Поне
тогава щях да се чувствам леко. Но сега имам цялата тази храна в стомаха
си и всеки миг ще ми прилошее. Де да не бях ял изобщо.” Човек не може
да вземе духовността толкова на сериозно. Това е само-разрушително,
противоречащо на истинското значение на “изоставянето”.
Въпрос: В такъв случай дали чувството за трагичност е нещо, което
един просветлен човек е превъзмогнал?
Отговор: Не е необходимо задължително да си просветлен, за да
изоставиш трагичността. Ако си въвлечен в наситеността на кресчендо
ситуации, в наситеността на трагедията, тогава също можеш да започнеш
да виждаш и хумора в тези ситуации. Като в музиката, когато чуваме как
кресчендото се насища, изведнъж ако музиката спре, започваме да чуваме
тишината като част от музиката. Това изобщо не е необикновено
преживяване: то е много обикновено, много ежедневно. Затова казах че
това е едно от най-незначителните преживявания, защото не
прикрепваме своите ценностни преценки към него. Преживяването е
почти незабележимо. Разбира се, ако приложим основния номер на егото
можем да продължим и да кажем, че тъй като преживяването е почти
незабележимо, тъй като то е толкова незначително, то е едно от най-ценните
и необикновени преживявания. Това би бил просто един концептуален начин
на доказване на това, че нещото в което си замесен е голяма работа. То не
е голяма работа.
Въпрос: Чувството за хумор свързано ли е по някакъв начин с
преживяването на мигновено просветление, сатори?
Отговор: Определено. Има една история за един човек, който умрял
смеейки се. Той бил прост селянин, който бил попитал един учител
за
цвета
на
Амитабха,
който
традиционно, иконографически, е
червен. Някак си, по погрешка, той помислил че учителят казал, че цвета
на Амитабха е като цвета на пепелта в огъня. И това повлияло на цялата
му медитационна практика; защото когато той практикувал визуализирайки
Амитабха, това бил сив Амитабха.
Най-накрая човекът умирал. Докато лежал на смъртното си легло
той поискал да е съвсем сигурен, така че попитал друг учител за цвета на
Амитабха. Учителят казал, че цвета на Амитабха е червен и човекът
изведнъж избухнал в смях: “Ами, аз съм свикнал да си мисля, че той е с
цвят на пепел, а сега ти ми казваш, че е червен.” Той избухнал в смях и
умрял смеейки се. Така че става въпрос за преодоляване на определен вид
сериозност.
Има много истории за хора, които всъщност успявали да видят
просветленото състояние избухвайки в смях – виждайки контраста,
иронията на полярностите. Например имало един отшелник, чиито
последовател живеел на няколко мили от него в едно село. Този
последовател поддържал отшелника, снабдявайки го с храна и другите
необходимости за живота. През повечето време последователят изпращал
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своята съпруга или дъщеря си, или сина си да носят на отшелника неговите
провизии; но един ден отшелникът чул, че самият благодетел се канел
да го посети. Отшелникът си помислил: “Трябва да го впечатля, трябва да
изчистя и да полирам предметите на олтара и да го направя много
прегледен, и стаята си изключително подредена.” Така че той изчистил и
пренаредил всичко, докато накрая олтарът му изглеждал много
впечатляващо с купички вода и маслени лампи които светели ярко. И
когато свършил, той седнал и започнал да се възхищава на стаята и да се
оглежда. Всичко изглеждало много прибрано, почти нереално, и той видял,
че олтарът му също изглеждал нереален. Изведнъж, за своя изненада,
той осъзнал, че се бил държал като лицемер. Тогава той станал, отишъл
в кухнята, взел пепел с пълни шепи и започнал да я хвърля върху олтара
докато стаята му заприличала на абсолютна кочина. Когато благодетелят му
дошъл, той бил изключително впечатлен от естествения вид на стаята,
от това че тя не била подредена. Отшелникът не могъл да се сдържи;
избухнал в смях и казал, “Опитах се да подредя себе си и стаята си, но след
това си помислих че може би е по-добре да ти я покажа в този вид.” И така
те двамата, благодетел и отшелник, избухнали в смях. Това било велик миг
на пробуждане и за двамата.
Въпрос:
Във всяка лекция вие описвате някоя привидно неизбежна
ситуация, в която ние всички сме хванати, в която вече сме напълно
потънали. Просто се чудя дали изобщо смятате да намекнете, че има изход
от всичко това?
Отговор: Виждаш ли, целият въпрос е в това, че ако говорим само за
изход през цялото време, тогава се занимаваме с фантазия, с мечтата за
избавление, спасение, просветление. Трябва да сме прагматични. Трябва
да изследваме онова, което вече е тук, сега, своя невротичен ум. Щом
веднъж напълно се запознаем с отрицателните аспекти на състоянието, в
което се намираме, тогава разбираме автоматично кой е “изхода”. Но ако
говорим за това колко красиво и радостно ще бъде постигането на нашата
цел, тогава ставаме изключително искрени и романтични; и този подход се
превръща в препятствие.
Човек трябва да е практичен. То е като да посетиш лекаря си,
защото си болен. Ако ще те лекува доктор, тогава той първо трябва да знае
какво не е на ред с теб. Не става въпрос за това какво би могло да е наред;
това не важно в момента. Ако кажеш на лекаря какво не ти е наред, тогава
това се превръща в изход от твоята болест. Това е причината, поради
която Будата е преподал Четирите Благородни Истини, своето първо
учение. Човек трябва да започне с осъзнаването на болката, духкха,
страданието. След това, след като е осъзнал духкха, той се обръща
към произхода на страданието и към пътя, който води до преодоляване на
страданието и до освобождението. Будата не е започнал преподавайки за
красотата на просветленото преживяване.
Въпрос: Следвайки обичайните схеми на оценяване и преценка, мен ме
гони мисълта, че грешките и препятствията, които описвате в последните си
лекции, са някак си по-напреднали от онези, описани в по-ранните лекции.
Вярно ли е това?
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Отговор: Това е вярно. Дори и след като човек е стъпил на пътя, както е
случая с Бодхисатвите, след като си започнал да се пробуждаш, би могла
да се появи тенденция за анализиране на твоето просветлено състояние.
Това включва обръщане на поглед към себе си, анализиране и преценяване,
и продължава докато не настъпи един внезапен удар, който е наречен
ваджра-подобно самадхи. Това е последното самадхи състояние на
медитация. Постигането на просветление е наречено “ваджра- подобно”,
защото то не търпи никакво безсмислие; то просто пресича изцяло всичките
ни игрички. В историята за живота на Буда слушаме за съблазните на Мара,
които са изключително фини. Първото изкушение е страха от физическо
унищожение. Последното е прелъстяването от дъщерите на Мара. Това
прелъстяване, изкушението на духовния материализъм, е изключително
силно, защото то е изкушението на мисълта че “Аз” съм постигнал нещо.
Ако мислим че сме постигнали нещо, че сме го “направили”, тогава сме
били изкушени от дъщерите на Мара, изкушението на духовния
материализъм.
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Развитието на Егото
ТЪЙ КАТО ЩЕ РАЗГЛЕДАМЕ БУДИСТКИЯ ПЪТ ОТ НАЧАЛОТО ДО КРАЯ, от ума
на начинаещия до просветления ум, мисля че ще е най-добре да започна
с нещо много конкретно и реалистично – с полето, което се каним да
култивираме. Би било глупаво да изучаваме предмети за по-напреднали
преди да сме се запознали с началната точка, природата на егото. Имаме
една поговорка в Тибет, че преди главата да се е сварила както трябва, да
хванеш езика е безсмислено. Всяка духовна практика се нуждае от това
основно разбиране на началната точка, материалът с който ще работим.
Ако не познаваме материала, с който ще работим, тогава ученето ни е
безполезно; разсъждения за това каква е целта се превръщат в чиста
фантазия. Тези разсъждения могат да приемат формата на напреднали идеи
и описания на духовни преживявания, но те само експлоатират по-слабите
страни на човешката природа, нашите очаквания и желания да чуем
или видим нещо шарено, нещо необикновено. Ако започнем своето
изучаване с тези мечти за необикновените, “просветлени” и драматични
преживявания, тогава ние натрупваме своите очаквания и предразсъдъци,
така че по- късно, когато действително работим по пътя, умовете ни ще
бъдат заети предимно с онова, което ще бъде, вместо с онова, което е.
Разрушително и нечестно към хората е да се играе с техните слабости, с
техните очаквания и мечти, вместо да им се представи реалната начална
точка, на която се намират.
Необходимо е следователно да започнем с това какво сме и защо
търсим. По принцип всички религиозни традиции се занимават с този
въпрос, говорейки различно за алая виджняна, или изначален грях, или
за падането на човека, или за основите на егото. Повечето традиции
представят този материал като нещо греховно и лошо, но аз не мисля, че
това е толкова шокиращо или ужасно нещо. Не трябва да се срамуваме
от онова, което сме. Като чувстващи същества ние имаме невероятни
истории зад себе си. Тези истории може да не са особено просветлени или
мирни, или интелигентни. Въпреки това ние разполагаме с достатъчно
добра почва за култивиране; можем да посадим всичко на нея.
Следователно занимавайки се с този проблем ние не заклеймяваме и не се
опитваме да елиминираме своята его-психология; ние просто я осъзнаваме,
виждаме я такава каквато е. Всъщност, разбирането на егото е основата на
будизма. Така че нека видим как се развива егото.
В основата има просто открито пространство, основната земя,
онова което наистина сме. Нашето най-основно състояние на ума преди
създаването на егото е такова, че съществува основна отвореност, основна
свобода, едно качество на пространственост; и ние имаме в момента и
винаги сме имали тази откритост. Вземете например нашия всекидневен
живот и мисловни схеми. Когато видим един обект, в първия миг има едно
внезапно възприятие, което не съдържа в себе си абсолютно никаква логика
или концептуализация; ние просто възприемаме нещото в откритата
основа. След това незабавно се паникьосваме и започваме да се суетим,
опитвайки се да прибавим нещо към него, или опитвайки се да намерим име
за него, или опитвайки се да намерим нещо, чрез което да можем да го
уточним и категоризираме. Постепенно нещата се развиват от там.
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Това развитие не приема формата на стабилна същност. По скоро,
това развитие е илюзорно, погрешното вярване в “аз” или “его”. Обърканият
ум има нагласата да разглежда себе си като едно стабилно, продължаващо
нещо, но то е просто една съвкупност от тенденции, от събития. В
будистката терминология тази съвкупност е назована Петте Скандхи или
Петте Натрупвания. Така че може би би трябвало да разгледаме цялостното
развитие на Петте Скандхи.
Началната точка е, че съществува отворено пространство, непринадлежащо на никой. Винаги съществува изначална интелигентност,
свързана с пространството и откритостта. Видя, което означава
“интелигентност” на Санскрит – прецизност, острота с пространство,
острота с място, в което да се сложат неща, да се получи обмен. То е като
една просторна зала, в която има място да се танцува, където няма опасност
да се събори нещо или да се спънеш в нещо, защото има едно напълно
открито пространство. Ние сме това пространство, ние сме едно с него, с
видя, интелигентността и откритостта.
Но ако сме това през цялото време, от къде идва объркването, къде е
отишло пространството, какво се е случило? Всъщност нищо не се е
случило. Ние просто ставаме прекалено активни в това пространство. Тъй
като то е просторно, то носи вдъхновение да се танцува наоколо; но нашият
танц е станал малко прекалено активен, ние сме започнали да се въртим
повече отколкото е необходимо за да се даде израз на това пространство. В
този момент ние сме станали само-осъзнати, осъзнавайки че “аз” танцувам в
това пространство.
В такъв момент пространството вече не е пространство като такова. То
става солидно. Вместо да сме едно с пространството ние чувстваме
солидното пространство като отделна същност, като нещо което можем да
докоснем. Това е първото преживяване на дуалността – пространството и аз,
аз танцувам в това пространство, и тази просторност е едно стабилно,
отделно нещо. Дуалността означава “пространството и аз,” вместо да сме
напълно едно с пространството. Това е раждането на “формата”, на “другия”.
Тогава се случва един вид пропадък, в смисъл че ние забравяме какво
сме правили. Има едно внезапно спиране, пауза; и ние се обръщаме назад
и “откриваме” солидно пространство, сякаш не сме правили нищо преди,
сякаш не ние сме създателите на цялата тази солидност. Има една дупка.
След като вече сме създали стабилизираното пространство ние биваме
погълнати от него и се загубваме в него. Има един пропадък и след това,
изведнъж, едно събуждане.
Когато се събудим, ние отказваме да видим пространството като
откритост, да видим неговото гладко и проветриво качество. Ние напълно го
пренебрегваме, което е наречено авидя. ‘А’ означава “отрицание”, ‘видя’
означава “интелигентност”, така че това е “не-интелигентност”. Тъй като
тази крайна интелигентност е била трансформирана във възприятието на
солидно пространство, тъй като тази интелигентност с остро и точно и
ефирно сияйно качество е станала статична, по тази причина е наречена
авидя, “невежество”. Ние целенасочено пренебрегваме. Ние не сме
доволни просто да танцуваме в пространството, а искаме да имаме и
партньор, така че избираме пространството за свой партньор. Ако избереш
пространството за свой партньор в танца, тогава, разбира се, ти искаш то да
танцува с теб. За да можеш да го притежаваш като партньор, ти искаш
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да го стабилизираш и да пренебрегнеш неговото течащо, открито
качество. Това е авидя, невежеството, пренебрегване на интелигентността.
Това е кулминацията на Първата Скандха, създаването на НевежествоФорма.
Всъщност тази скандха, скандхата на Невежество-Форма, има три
различни аспекта или етапа, които можем да изследваме използвайки друга
метафора. Да предположим, че в началото има една открита равнина без
никакви планини или дървета, напълно открита земя - една пустиня без
никакви определени характеристики. Това е състоянието, в което сме, онова
което сме. Ние сме много прости и основни. И все пак има едно слънце което
грее, една луна която свети, и ще има светлини и цветове– ‘тъканта’ на
пустинята. Ще има някакво усещане за енергията, която циркулира между
небето и земята. Това се случва постоянно.
Тогава по странен начин изведнъж има някой, който забелязва всичко
това. То е сякаш една от песъчинките е подала вратлето си навън и е
започнала да се оглежда. Ние сме тази песъчинка, стигащи до
заключението за своята отделност. Това е “Раждането на Невежеството” в
своята първа фаза, един вид химическа реакция. Дуалността е започнала.
Вторият етап на Невежество-Формата е наречен “Невежеството
Родено Отвътре.” След като човек е забелязал, че е отделен, се появява
едно чувство, че винаги е било така. Това е едно чувство за дискомфорт,
инстинкта към само-осъзнаване. Това също така служи и за извинение да
останем една отделна, индивидуална песъчинка. Това е един агресивен
вид невежество, въпреки че не е точно агресивен в смисъл на гняв; то не
се е развило чак до там. По скоро това е една агресия в смисъл че човек се
чувства странно, разбалансиран, и по тази причина се опитва да подсигури
основата си, да създаде подслон за себе си. Това е чувството, че сме
един объркан и отделен индивид, и това е всичко. Човек е идентифицирал
себе си като отделен от основното обкръжение на пространство и
откритост.
Третият вид невежество е “Само-Наблюдаващото се Невежество”,
което наблюдава себе си. Има едно чувство, че виждаме себе си като
отделен обект, което довежда до първото чувство за “друг”. Човек започва
да има връзка с един така-наречен “външен” свят. Това е причината,
поради която тези три етапа на невежеството изграждат Скандхата на
Невежество-Форма; човек започва да изгражда света на формите.
Когато говорим за “невежество”, ние изобщо нямаме предвид
глупост. В определен смисъл невежеството е много интелигентно, но това
е една изцяло двупосочна интелигентност. Това ще рече, че човек само
реагира на своите проекции вместо просто да види онова, което е. Изобщо
няма никаква ситуация на “оставяне на нещата да бъдат”, тъй като човек
през цялото време пренебрегва онова, което е. Това е основната дефиниция
на невежеството.
Следващото развитие е изграждането на един защитен механизъм,
за да защитим своето невежество.
Този
защитен
механизъм
е
Чувството, Втората Скандха. Тъй като вече сме пренебрегнали
откритото пространство, ние след това бихме искали да почувстваме
свойствата на стабилното пространство, за да можем напълно да
затвърдим качеството на вкопчване, което развиваме. Разбира се,
‘пространство’ не означава просто празно пространство, защото то съдържа
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цвят и енергия. Има невероятни, прекрасни изяви на цвят и енергия, красиви
и живи. Но ние напълно сме ги пренебрегнали. Вместо това има просто една
стабилизирана версия на този цвят; и цветът се превръща в ‘хванат’ цвят,
енергията се превръща в ‘хваната’ енергия, тъй като ние сме
стабилизирали цялото пространство и сме го превърнали в “друг”, Тъй
че ние започваме да се протягаме и да чувстваме качествата на
“другия”. Правейки това ние се самоубеждаваме, че съществуваме.
“След като мога да усетя онова там отвън, значи аз трябва да съм тук.”
Винаги когато нещо се случи, човек се протяга навън да
почувства дали ситуацията е съблазнителна или заплашителна, или
неутрална. Винаги когато има внезапно разделяне, едно чувство за
незнаене на връзката между “онова” и “това”, ние се опитваме да опипаме
почвата си. Това е изключително ефективният механизъм за чувстване,
който започваме да създаваме - Втората Скандха.
Следващият механизъм за по-нататъшно затвърждаване на
егото е Третата Скандха, Възприятие-импулс. Ние започваме да се
запленяваме от собственото си творение, от статичните цветове и
статичните енергии. Ние искаме да се свържем с тях, така че малко по малко
започваме да изследваме онова, което сме сътворили.
За да можем да изследваме ефективно, трябва да има един вид
разпределителна централа, която да контролира механизма на чувството.
Чувството предава своята информация на централата, която е акта на
възприемането. Според тази информация ние правим преценки, ние
реагираме. Това дали да реагираме ‘за’ или ‘против’, или с
безразличие автоматично се преценява от тази бюрокрация на чувството
и възприятието. Ако след като сме почувствали ситуацията ние я намерим за
заплашителна, тогава ще я отблъснем от себе си. Ако я намерим за
привлекателна, тогава ще я привлечем към себе си. Ако я намерим за
неутрална - ще запазим безразличие. Това са трите вида импулс: омраза,
желание
и
глупост.
Така
че
възприемането
се
отнася
до
получаването на информация от външния свят, а импулсът - до нашата
реакция на тази информация.
Следващото развитие е Четвъртата Скандха, Концепциите.
Възприятието-Импулс
е
една автоматична реакция на интуитивното
чувство. Този вид автоматична реакция обаче всъщност не е достатъчна
защита, за да предпази невежеството на човек и да гарантира неговата
сигурност. За да може човек действително да се защити и заблуди изцяло,
както трябва, на него му трябва интелект, способността да именува и
категоризира нещата. Така че ние поставяме етикети на нещата и
събитията като “добри”, “лоши”, “красиви”, “грозни” и така нататък,
според това кой импулс открием, че им подхожда.
Така структурата на егото постепенно става по-тежка и по-тежка, посилна и по-силна. До този момент развитието на егото е било просто един
процес на действие и реакция; но отсега нататък егото постепенно се
развива отвъд маймунския инстинкт и става по-усложнено. Ние започваме
да
изпитваме
интелектуални
размишления,
утвърждавайки
или
интерпретирайки себе си, поставяйки се в определени логичноинтерпретативни ситуации. Основната същност на интелекта е доста
логична. Очевидно ще има една истинска тенденция да се работи в
името на положителен резултат: да затвърдим преживяването си, да
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интерпретираме слабостта като сила, да изработим една логика на
сигурността, да оправдаем невежеството си.
В определен смисъл може да се каже, че изначалната
интелигентност действа през всичкото време, но тя е използвана от
дуалистичната
фиксация,
невежеството.
В
началните
етапи
на
изграждането на егото тази интелигентност оперира като интуитивната
острота на чувствата. По- късно тя оперира под формата на интелекта.
Всъщност изглежда, че изобщо няма такова нещо като егото; няма такова
нещо като “Аз съм.” То е натрупване на много неща. То е едно
“изключително произведение на изкуството”, един продукт на интелекта,
който казва: “Хайде да му дадем име, нека да го наречем някак си, нека да
го наречем ‘Аз съм’”… което е много умно. “Аз” е продукт на интелекта,
етикетът който обединява в едно цяло дезорганизираното и разпиляно
развитие на егото.
Последният етап от развитието на егото е Петата Скандха,
Съзнанието. На този етап се случва един
синтез:
интуитивната
интелигентност на
Втората
Скандха,
енергията
на
Третата
и
интелектуализацията на Четвъртата се комбинират, за да създадат мисли и
емоции. По този начин на нивото на Петата Скандха ние откриваме Шестте
Сфери, както и неконтролируемите и нелогични схеми на аргументните
мисли.
Това е пълната картина на егото. Това е състоянието, в което се
намираме всички ние при изучаването на будистката психология и
медитация.
В будистката литература има една метафора, която обикновено се
използва за да се опише целия този процес, създаването и развитието на
егото. В нея се разказва за една маймуна, която е затворена в една празна
къща - къща с пет прозореца, символизиращи петте сетива. Тази маймуна е
любознателна, завираща главата си през всеки прозорец и скачаща нагоре и
надолу, нагоре и надолу, неуморно. Тя е една маймуна, пленник в празна
къща. Това е една масивна къща, не като джунглата, из която маймуната е
скачала и се е люлеела, не като дърветата, от които тя можеше да чува
как вятърът се движи и кара да шумят листата и клоните. Всичките тези
неща са станали напълно стабилизирани. Всъщност самата джунгла се е
превърнала в нейната масивна къща, в нейния затвор. Вместо да виси от
някое дърво, тази любознателна маймуна е била затворена от един солиден
свят, сякаш нещо течащо - един драматичен и красив водопад - внезапно е
замръзнал. Тази замръзнала къща, направена от замръзнали цветове и
енергии, е напълно неподвижна. Това изглежда е точката, от която времето
започва да тече като минало, настояще и бъдеще. Потокът на нещата се
превръща в едно стабилно конкретно време, в една стабилна идея за време.
Любознателната маймуна се събужда от пропадъка си, но не се
събужда напълно. Тя се събужда, за да открие че е затворена в една
солидна, клаустрофобична къща със само пет прозореца. Тя се отегчава,
сякаш е затворена в зоологическа градина зад железни решетки и се
опитва да изследва решетките като се катери нагоре-надолу. Това, че
тя е била хваната, не е от особено значение; но идеята за затваряне е
била уголемена хиляди пъти от нейното ангажиране с нея. Ако човек е
запленен от нещо, неговото чувство за клаустрофобия става все по и поживо, по и по- изострено, защото той започва да изследва своето
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затворничество. Всъщност запленяването от тази идея
е
част
от
причината, поради която той остава затворник. Той е хванат от
собственото си ангажиране с нея. Разбира се, в началото имаше внезапен
пропадък, който затвърди нейната вяра в един стабилен свят. Но сега, след
като прие солидността за даденост, маймуната е хваната от своята вяра в
нея.
Разбира се, тази любознателна маймуна не изследва през всичкото
време. Тя започва да се изнервя, започва да чувства, че нещо е много
повтарящо се и неинтересно, и започва да става невротична. Гладна за
забавление, тя се опитва да почувства и оцени повърхността на стената
в стремежа си да е сигурна, че тази привидна солидност наистина е солидна.
След това, вече сигурна че пространството е солидно, маймуната започва
да общува с него като се вкопчва в него, като го отблъсква или
пренебрегва. Ако се опитва да се вкопчи в пространството, за да го
притежава като свое собствено преживяване, като свое собствено откритие,
като свое разбиране - това е желанието. Или ако пространството й изглежда
като затвор и тя се опитва да рита и да си проправи път навън, биейки се
все по и по-ожесточено, то това е омразата. ‘Омраза’ не означава само
нагласата за унищожение; тя дори повече е едно чувство за самозащита,
да се защитиш от клаустрофобията. Маймуната не чувства задължително
че има противник или враг, който се приближава; тя просто иска да избяга
от своя затвор.
Най-накрая маймуната може да се опита да пренебрегне факта, че е
затворена или че има нещо привлекателно в нейното обкръжение. Тя
започва игра на глухоням и става безразлична и ленива по отношение на
онова, което се случва около нея. Това е глупостта.
Да се върнем малко назад. Може да се каже, че маймуната се е
родила в тази къща при събуждането си от пропадъка. Тя не знае как е
попаднала в този затвор, така че приема че винаги е била там, забравяйки
че самата тя е стабилизирала пространството в стени. След това тя
чувства повърхността на стените, което е Втората Скандха, Чувствата.
След това тя общува с къщата чрез желанието, омразата и глупостта Третата Скандха, Възприятието-Импулс. След това, след като е развила
тези три начина на общуване с къщата, маймуната започва да поставя
имена и да я категоризира: “Това е прозорец. Ъгълът е приятен. Онази
стена ме плаши и е лоша.” Тя развива една концептуална схема, чрез която
да назовава и категоризира и преценява своята къща, своя свят, според
онова което желае, което мрази, или към което се чувства безразлична.
Това е Четвъртата Скандха - Концепциите.
Развитието на маймуната до Четвъртата Скандха беше относително
логично и предвидимо. Но схемата на развитие започва да се разпада с
навлизането й в Петата Скандха, Съзнанието. Мисловната схема става
непоследователна и непредвидима и маймуната започва да халюцинира, да
сънува.
Когато говорим за “халюцинация” или “сън”, това означава че
прикрепяме стойности на неща и събития, които те не-задължително
притежават. Ние имаме определени мнения за това как съществуват
нещата и какви трябва да са те. Това е проекция: ние проектираме своята
версия за нещата върху онова, което го има. По този начин ние напълно се
потапяме в един свят, който е наше собствено творение, един свят на
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противоречащи си ценности и мнения. Халюцинацията, в този случай, е
погрешното възприемане на неща и събития, налагането върху
феноменалния свят на значения, които той не притежава.
Това е, което маймуната започва да преживява на нивото на Петата
Скандха. След като се е опитала да излезе и се е провалила в своя опит,
тя се чувства отхвърлена, безпомощна и започва напълно да се обърква.
Тъй като е толкова изморена от борбата, за нея е много съблазнителна
възможността да се отпусне и да остави своя ум да скита и халюцинира.
Това е сътворението на Шестте Лока, или Шестте Сфери. В будистката
традиция много се обсъждат адските същества, хората в рая, човешкия
свят, животинската сфера и други психологически състояния на
съществуване. Това са различните видове проекции, световете от сънища,
които създаваме за самите себе си.
След като се е борила и не е успяла да избяга, след като е преживяла
клаустрофобия и болка, тази маймуна започва да желае нещо добро, нещо
красиво и съблазнително. Така че първата сфера, която тя започва да
халюцинира, е Дева Лока, Сферата на Боговете, “рая”, едно място
изпълнено с красиви, прекрасни неща. Маймуната сънува, че излиза на
разходка извън къщата си, че върви из прекрасни поля, че яде зрели
плодове, че седи и се люлее в дърветата, че живее един живот на
свобода и лекота.
След това тя също така започва да халюцинира Сферата Асура,
или Сферата на Ревнивите Богове. След като е изживяла съня на рая,
маймуната иска да защити и поддържа своето огромно блаженство и
щастие. Тя страда от параноя, притеснява се, че другите могат да се опитат
да й отнемат съкровищата, така че започва да чувства ревност. Тя е горда от
себе си, насладила се е на създаването на Божествената Сфера и това я е
довело до ревността на Асура Сферата.
След това тя също така започва да възприема земното качество на
тези преживявания. Вместо просто да преминава от ревност в гордост и
обратно, тя започва да се чувства удобно, у дома си в “човешкия свят”, в
“земния свят”. Това е света на простото водене на обикновен живот,
на правенето на нещата по обикновен начин, по ‘ежедневен’ начин. Това е
Човешката Сфера.
Но след това маймуната също така усеща, че нещо е малко скучно, че
нещо е малко застояло. Това е така, защото с нейното движение от
Сферата на Боговете през Сферата на Ревнивите богове към Сферата на
Човешките Същества и все по-голямото стабилизиране на нейните
халюцинации, цялото това развитие започва да й се струва доста тежко и
глупаво. В този момент тя се ражда в животинската сфера. Тя предпочита
да пълзи или да мучи, или да лае, вместо да се наслаждава на
удоволствието от гордостта или завистта. Това е простотата на животните.
По-нататък процесът става по-наситен и маймуната започва да
изпитва едно отчаяно чувство на лишение, защото тя всъщност не иска да
се спуска в никакви по-нисши сфери. Тя иска да се завърне в сферата на
удоволствията на боговете; така че започва да изпитва глад и жажда,
едно огромно чувство на носталгия по онова, което си спомня, че някога
е имала. Това е сферата на Гладните Богове, или Сферата на Претите.
Тогава има една внезапна загуба на вяра и маймуната започва да се
съмнява в себе си и в своя свят, започва да реагира с агресия. Всичко това
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е един ужасен кошмар. Тя осъзнава, че такъв един кошмар не може да е
истински и започва да мрази себе си за това, че е създала целия този ужас.
Това е сънят за Адската Сфера, последната от Шестте Сфери.
По време на цялото развитие на Шестте Сфери маймуната е
изпитвала аргументни мисли, идеи, фантазии и цели мисловни схеми.
До нивото на Петата Скандха нейните процеси на психологическа
еволюция са били много закономерни и предсказуеми. От Първата
Скандха, всяко следващо развитие възникваше в систематичен ред, като
слоевете керемиди на един покрив. Но сега състоянието на ума на
маймуната става много разстроено и объркано, и внезапно този умствен
пъзел се разрушава и нейните мисловни схеми стават хаотични и
непредсказуеми. Изглежда че това е нашето състояние на ума, когато се
срещнем с ученията и практиката на медитация. Това е мястото, от което
трябва да започнем практиката си.
Мисля че е много важно да обсъдим основите на пътя - егото,
нашето объркване - преди да говорим за освобождение и свобода. Ако
обсъждах само преживяването на освобождение, това би било много
опасно. Това е причината, поради която започваме с разглеждането на
развитието на егото. Това е един вид психологически портрет на нашите
умствени състояния. Страхувам се, че това не беше особено красив
разговор, но трябва да се изправим лице в лице с фактите. Сякаш това е
процесът на работа по пътя.
Въпрос: Бихте ли казали нещо повече за онова, което имате пред вид под
“пропадък”?
Отговор: Не става въпрос за нещо особено задълбочено. Просто на нивото
на Първата Скандха ние сме работили много усилено, опитвайки се да
стабилизираме пространството. Ние сме работили толкова здраво и с
такава скорост, че интелигентността изведнъж се срива. Може да се каже, че
това е един вид обърнато наопаки сатори, обърнато наопаки преживяване
на просветление, преживяването на невежеството. Ти изведнъж изпадаш в
транс, защото си работил толкова усилено. Това е нещо, което всъщност
си постигнал, един шедьовър, цялата тази солидност. И след като си я
постигнал напълно, тогава изведнъж се озоваваш обзет от нея. Това е
един вид медитация, един вид обратно самадхи.
Въпрос: Мислите ли, че хората трябва да осъзнават смъртта, за да могат
всъщност да бъдат живи?
Отговор: Не мисля, че трябва специално да осъзнаваш смъртта, в
смисъл да я анализираш, но просто трябва да видиш онова, което си.
Ние често търсим положителната страна, красотата на духовността, и
пренебрегваме себе си, такива каквито сме. Това е най-голямата
опасност. Ако сме ангажирани в самоанализ, нашата духовна практика
се
опитва
да
открие
някакъв
краен
анализ,
окончателна
самозаблуда. Интелигентността на егото е изключително талантлива.
Тя може да изкриви всичко. Ако човек се съсредоточи върху идеите за
духовност или самоанализ, или трансцедентация на егото, незабавно
егото ги хваща и ги трансформира в самозаблуда.
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Въпрос: Когато маймуната започне да халюцинира дали това е нещо,
което тя е знаела преди? Откъде идва халюцинацията?
Отговор: Това е един вид инстинкт, вторичен инстинкт, маймунския
инстинкт, който ние всички имаме. Ако има болка, човек ще халюцинира
удоволствие, като антипод. Съществува стремежът да защитим себе си, да
установим своя територия.
Въпрос: Съоръжени само с нивото на съзнание, в което сме в момента,
не сме ли обречени да се бием и борим безпомощно на това ниво, освен
ако не можем да се върнем в пространството, което описвахте?
Отговор: Разбира се, че ще се борим през цялото време, няма край.
Можем да продължим да си говорим вечно за последователността от битки,
които ще преживеем. Няма абсолютно никакъв друг отговор освен, както
казахте, да се опитаме да открием отново изначалното пространство. В
противен случай сме заседнали в психологическото отношение на това като
антипод на онова, което е едно препятствие. Ние винаги се борим срещу
противник. Никога няма момент, в който да изоставим борбата.
Проблемът е дуалността, войната между аз и моя противник.
Практиката на медитация е един напълно различен начин на работа.
Човек трябва да промени цялото си отношение и начина, по който живее
живота си. Той, така да се каже, трябва да промени цялата си политика.
Това може да е много болезнено. Изведнъж той започва да осъзнава: “Ако
не се боря, как ще се справя с враговете си? С мен няма проблеми да не се
бия, но какво ще стане с тях? Те все още ще са там.” Това е интересния
момент.
Въпрос: Да видиш стената и да осъзнаеш, че си там, и да не отидеш понататък – това изглежда като доста опасно положение.
Отговор: Това е точно така; то е опасно. В конкретния момент може да е
болезнено да осъзнаеш, че стената е здрава и че ти си хванат вътре, но това
е интересния момент.
Въпрос: Но не казахте ли точно преди малко, че е инстинктивно да
искаш да се завърнеш към другото състояние, откритото пространство?
Отговор: Разбира се, но тази маймуна повече няма да се остави просто да
бъде. Тя постоянно се бие или се занимава с халюцинации. Тя никога не
спира, никога не си позволява в действителност да почувства както трябва
каквото и да било. Това е проблемът. Това е причината, поради която просто
да спрем, просто да позволим да се случи дупка, е първата стъпка в
практиката на медитация.
Въпрос: Да кажем, че пред теб има една бариера, една пречка, и ти много
добре осъзнаваш това. Трябва ли пречката просто да изчезне, поради това
че я осъзнаваш?
Отговор: Целият номер е в това, че не трябва да се опитваме да измислим
как ще избягаме от своята дилема, а за сега трябва да мислим за всичките
тези клаустрофобични стаи, в които сме затворени. Това е първата стъпка
към ученето. Ние трябва действително да идентифицираме себе си и да
почувстваме себе си както трябва. Това ще ни осигури вдъхновението за
по-нататъшно учене. Все още е по-добре да не говорим за освобождаване.
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Въпрос: Бихте ли казали, че тези клаустрофобични стаи са интелектуални
творения?
Отговор: Наситеността на изначалната интелигентност е нещо, което ни
влияе през всичкото време. Всички тези дейности на маймуната
следователно не трябва да бъдат считани за нещо, от което трябва да
избягаме, а за нещо, което е продукт на изначалната интелигентност.
Колкото повече се опитваме да се борим, толкова повече ще откриваме, че
стените наистина са здрави. Колкото повече енергия влагаме в битката, с
толкова ще подсилим стените, защото стените имат нуждата от нашето
внимание, за да ги заздравява. Винаги когато отделяме повече внимание
на стените, започваме да чувстваме безнадеждността на бягството.
Въпрос: Какво възприема маймуната, когато гледа през петте прозореца на
къщата?
Отговор: Ами, тя възприема изтока, запада, юга и севера.
Въпрос: Те как й изглеждат?
Отговор: Един квадратен свят.
Въпрос: А какво е извън къщата?
Отговор: Ами, квадратен свят, защото тя гледа през прозорци.
Въпрос: Тя не вижда нищо в далечината?
Отговор: Би могла, но то също е квадратен изглед, защото е като да си
закачиш картина на стената, нали?
Въпрос: Какво се случва на маймуната, когато вземе малко ЛСД или пейот?
Отговор: Тя вече го е взела.
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Шестте Сфери
КОГАТО ОСТАВИХМЕ МАЙМУНАТА, тя беше в Сферата на Ада, опитвайки се да
рита и драска, и да си пробие път през стените на своята къща.
Преживяванията на маймуната в сферата на ада са доста ужасяващи и
зловещи. Тя открива, че ходи сред гигантски полета от нажежено до
червено желязо, или че е завързана и по нея са начертани черни линии, по
които я режат, или че се пържи в нажежени железни клетки, или че се вари в
големи котли. Тези и другите халюцинации на ада са създадени от едно
обкръжение на клаустрофобия и агресия. Има чувството, че си хванат в
малко пространство без достатъчно въздух за дишане и без място, из което
да се движиш. Хваната по този начин маймуната не само се опитва да
унищожи стените на своя клаустрофобичен затвор; тя дори се опитва да
се самоубие за да може да избяга от тази мъчителна и постоянна болка. Но
тя не може истински да се убие, и нейните опити за самоубийство само
засилват мъчението й. Колкото повече маймуната се опитва да унищожи
или контролира стените, толкова по-солидни и подтискащи стават те, докато
в един момент наситеността на агресията на маймуната не се изхаби
малко и вместо да се бие със стените, тя спира да се занимава с тях, спира
да общува с тях. Тя се парализира, замръзва, оставя се обгърната от болка
без да се бори, за да избяга от нея. Тук тя изпитва различните мъчения
на замръзването и обитаването на сурови, пусти и лишени от живот места.
В един момент обаче маймуната започва да се изморява от борбата,
която води. Наситеността на Адската Сфера започва да намалява,
маймуната започва да се отпуска и изведнъж тя вижда възможността за
един по-отворен, по-просторен начин на съществуване. Тя изпитва глад
към това ново състояние и това е Сферата на Гладните Духове, или Прета
Лока: чувството за бедност и глад за утеха. В Адската Сфера тя беше
толкова заета с борба, че дори нямаше време да обмисли
възможността за почивка. Сега тя изпитва огромен глад за по-приятни,
просторни условия на живот и фантазира многобройни начини, по които
може да задоволи този глад. Тя може да си представи, че вижда далеч пред
себе си някакво открито пространство, но когато го доближи открива
необятна ужасяваща пустиня. Или може да види в далечината голямо
плодно дърво, но като се приближи по-близо до него открива, че то е
изсъхнало или че някой го пази. Или пък маймуната може да отлети до някоя
привидно плодородна долина, изпълнена с буйна растителност, само за
да открие, че тя е изпълнена с отровни насекоми и отблъскващите
миризми на гниещи растения. Във всяка от своите фантазии тя зърва за миг
възможността за удовлетворение, посяга към него и бързо се разочарова.
Всеки път когато изглежда, че ще постигне удоволствие, тя бива грубо
събудена от своя идиличен сън; но нейният глад е толкова настойчив, че тя
не се обезсърчава и продължава постоянно да гради фантазии за бъдещо
задоволяване. Болката от разочарованието въвлича маймуната в едно
отношение на любов-омраза към нейните сънища. Тя е запленена от
тях, но разочарованието е толкова болезнено, че тя в същото време се
отвращава от тях.
Мъчението в Сферата на Гладните Духове не идва толкова от
болката, че не намира онова, което иска; по скоро самият незадоволим
глад е онова, което причинява болка. Най-вероятно, ако маймуната
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намереше големи количества храна, тя изобщо не би ги докоснала; или
пък би изяла всичко и след това би искала още. Това е така, защото
фундаментално маймуната е ангажирана с това да бъде гладна, а не с
това да задоволи своя глад. Бързото разочарование от нейните опити да
задоволи своя глад й позволява да бъде гладна отново. Така че гладът и
болката в Прета Лока, както и агресията в Адската Сфера и маниите на
другите сфери, осигуряват на маймуната нещо вълнуващо, с което да се
занимава, нещо стабилно, с което да общува, нещо което да й помогне да
се чувства сигурна, че съществува като истинска личност. Тя се
страхува да изостави тази сигурност и забавление, страхува се да се
впусне навън в непознатия свят на откритото пространство. Тя по-скоро би
предпочела да остане в своя познат затвор, без значение колко болезнен и
подтискащ може да е той.
Обаче, тъй като маймуната е постоянно разочарована от опитите
да
осъществи
своите фантазии, тя започва да се чувства малко
оскърбена и в същото време започва да се предава. Тя започва да
изоставя наситеността на глада и се отпуска допълнително в един
изграден набор от привични реакции към света. Тя пренебрегва
другите начини за справяне с житейските преживявания, разчита на
един и същ набор от реакции и по този начин ограничава своя свят: едно
куче се опитва да помирише всичко, с което влезе в контакт; котката не се
интересува от телевизия. Това е Животинската Сфера, сферата на
глупостта. Маймуната си затваря очите за онова, което я заобикаля и
отказва да изследва нова територия, придържайки се към познати цели
и познати разочарования. Тя е опиянена от своя безопасен, самобитен,
познат свят и по тази причина фиксира вниманието си върху познати цели
и ги преследва с упорита и твърдоглава решимост. Затова
Животинската Сфера се символизира от прасето. Едно прасе просто яде
всичко, което се изпречи пред носа му. То не поглежда наляво или
надясно; просто върви напред, просто го прави. За едно прасе няма
значение дали ще трябва да преплува през огромна кална локва или да се
изпречи пред други препятствия; то просто си оре напред и яде всичко, което
се появява пред него.
Но постепенно маймуната започва да осъзнава, че може да избира
своите удоволствия и болки. Тя започва да става някак си поинтелигентна,
разграничава
измежду
приятните
и
болезнените
преживявания в едно усилие да увеличи приятното и да сведе до
минимум
неприятното.
Това
е Човешката Сфера, сферата на
разграничаващата страст. Тук маймуната се спира да се замисли какво е
онова, към което посяга. Тя става по-прецизна в подбора си, обмисля
алтернативи, мисли повече, и следователно се надява и се страхува
повече. Това е Човешката Сфера, сферата на страстта и интелекта.
Маймуната става по-интелигентна. Тя не се вкопчва просто ей така; тя
изследва, чувства тъканта, сравнява нещата. Ако реши, че иска нещо, тя се
опитва да го хване, да го привлече към себе си и да го притежава. Например
ако на маймуната се прииска да има един красив копринен плат, тя ще отиде
в различни магазини и ще почувства повърхността на материите в тях, за
да види дали някой от тях не е точно онова, което тя е искала. Когато се
срещне с материята, която точно съвпада с нейният предварително изграден
образ - или най-близкото приближение до него - тя ще я опипа и ще каже: “Ах,
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точно това е. Не е ли красиво? Мисля, че си струва да се купи.” Тогава тя ще
го купи и ще го закара в къщата си, и ще го показва на приятелите си, и ще
ги подканя да го опипат и да оценят повърхността на тази красива материя.
В Човешката Сфера маймуната постоянно си мисли за това как да
притежава приятни неща: “Може би трябва да си купя плюшено мече, за да
си лягам с него в леглото– нещо миличко, гушаво, меко, топло и космато.”
Но маймуната открива, че въпреки че е интелигентна и може да
манипулира света си, за да постигне някакво удоволствие, все пак тя не
може да задържи удоволствието нито пък може винаги да получава онова,
което иска. Тя е преследвана от болести, старост, смърт – от
всякакви раздразнения и проблеми. Болката е постоянен спътник на нейните
удоволствия. Така че тя започва, доста логично, да допуска възможността
за рай - пълното премахване на болката и постигане на удоволствие.
Нейната версия за рай може да е постигането на невероятно богатство или
власт, или слава - каквото и да е онова, което тя би искала да е светът й - и
започва да я обзема мисълта за постижение и съревнование. Това е Асура
Сферата, Сферата на Ревнивите Богове. Маймуната мечтае за идеални
състояния, които
превъзхождат удоволствията и болките на
Човешката Сфера и постоянно се опитва да постигне тези състояния,
постоянно се опитва да бъде по-добра от всички останали. В своята
постоянна битка за постигане на някакъв вид съвършенство, маймуната се
вманиачава в измерването на своя прогрес, в това да се сравнява с
останалите. Развивайки все по-голям контрол върху мислите и
емоциите си, и следователно по-голяма концентрация, тя е способна да
манипулира своя свят по-успешно отколкото в Човешката Сфера. Но нейната
мания винаги да бъде най-добрата, винаги да бъде господар на
ситуацията, я прави несигурна и нервна. Тя винаги трябва да се бори, за
да защити територията си, за да превъзмогне всичко, което заплашва да
унищожи постиженията й. Тя постоянно се бори за владеенето на своя
свят.
Амбицията да спечелиш победа и страха да не загубиш битката
осигуряват едно усещане, че си жив, както и причиняват раздразнение.
Маймуната постоянно изгубва от погледа си своята крайна цел, но въпреки
това напред я носи амбицията й да бъде по-добра. Тя е вманиачена в
съревнование и постижения. Тя търси приятни, привлекателни ситуации,
които изглеждат отвъд възможностите й, и се опитва да ги привлече в
своята територия. Когато е прекалено трудно да постигне целите си, тя
може да се отдръпне от борбата и да порицае себе си за това, че не е
дисциплинирана, за това че не работи по-усилено. Така че маймуната е
хваната в един свят на неосъществени идеи, самопорицание и страх от
провал.
В определен момент маймуната може да постигне своята цел – да
стане милионер, водач на страна, известен актьор. Отначало, при
постигането на целта си, тя все още ще се чувства някак несигурна; но
рано или късно тя започва да осъзнава, че го е постигнала, че е там, че е в
рая. Тогава тя започва да се отпуска, да оценява и да пребивава в
постиженията си, премахвайки нежеланите неща. Това е едно подобно на
хипноза състояние, естествена концентрация. Това блажено и мощно
състояние е Дева Лока или Сферата на Боговете. Фигуративно, телата на
боговете са направени от светлина. Те няма нужда да се занимават със
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земни грижи. Ако искат да правят любов, просто като се погледнат и се
усмихнат един на друг, това ги задоволява. Ако искат да ядат, те просто
насочват умовете си към красиви неща, което ги храни. Това е утопичният
свят, който човешките същества очакват да бъде. Всичко се случва лесно,
естествено, автоматично. Всичко което маймуната чува е музика, всичко
което вижда е цветно, всичко което чувства е приятно. Тя е постигнала
един вид само-хипноза, едно естествено състояние на концентрация, което
не позволява в ума й да влезе нищо, което може да й се стори дразнещо или
нежелано.
След това маймуната открива, че може да отиде отвъд
чувствените удоволствия на Божествената Сфера и да навлезе в
дхяна, или концентрационните състояния на Сферата на Безформените
Богове, която е крайната най-фина точка на Шестте Сфери. Тя осъзнава,
че може да постигне чисто умствени удоволствия, най-фините и трайни от
всички удоволствия, че тя е способна да поддържа своето чувство за
стабилен аз постоянно, разгръщайки стените на своя затвор така че
привидно да обхванат целия космос - побеждавайки по този начин
промяната и смъртта. Първо тя пребивава в идеята за безгранично
пространство. Тя наблюдава безграничното пространство; тя е тук и
безграничното пространство е там, и тя го наблюдава. Тя налага своето
схващане за света, създава безгранично пространство и чувства себе си с
това преживяване. След това следващият етап е концентрацията върху
идеята за безгранично съзнание. Тук тя не пребивава само в
безграничното пространство,
а
също
така
пребивава
и
в
интелигентността, която възприема това безгранично пространство. Така
че егото наблюдава безграничното пространство и съзнанието от
неговата централна квартира. Империята на егото е напълно разгърната,
дори и централната власт не може да си представи колко надалеч се
простира нейната територия. Егото става един огромен, гигантски звяр.
Егото се е разпростряло толкова надалеч, че започва да губи поглед
върху границата на своята територия. Винаги когато се опита да определи
своята граница, то сякаш изключва част от своята територия. Най-накрая то
стига до заключението, че няма начин да определи границите си. Размера
на неговата империя не може да бъде осмислен или представен. Тъй като
тя включва всичко, тя не може да бъде дефинирана като това, или онова.
Така егото се отпуска в идеята за не това и не онова, идеята че то не може
да осмисли или да си представи себе си. Но накрая дори и това състояние
на ума е надминато, когато егото разбере, че самата идея че то е
невъобразимо и неподлежащо на представа е една концепция. Така че
егото се отпуска в идеята за не не това и не не онова. Тази идея за
невъзможността да се утвърди каквото и да било е нещо, от което егото се
храни, с което се гордее, с което се идентифицира и което следователно
използва, за да поддържа своя континуум. Това е най-висшето ниво на
концентрация и постижение, което обърканият самсаричен ум може да
постигне.
Маймуната е успяла да достигне това върховно ниво на постижение;
но тя не е преминала отвъд дуалистичната логика, от която зависи това
постижение. Стените на къщата на маймуната все още са здрави, все още
притежават качеството на “друг” в един фин смисъл. Маймуната може да е
постигнала една временна хармония, мир и блаженство чрез един
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привиден съюз между нея и нейните проекции; но цялото нещо е
фиксирано по един фин начин – един затворен свят. Тя е станала
толкова солидна колкото стените, постигнала е състоянието на пълно
обсебване от Егото. Тя все още е ангажирана с подсигуряването и
забавляването на себе си, все още е хваната във фиксирани идеи и
концепции за света и за самата нея, все още приема на сериозно
фантазиите на петата скандха. Тъй като нейното състояние на
съзнанието е основано на концентрация, на пребиваване върху ‘друг’, тя
трябва постоянно да проверява и поддържа своето постижение. “Какво
облекчение е да си тук в Сферата на Боговете. Най накрая го постигнах.
Сега наистина го имам. Но, почакай малко… Наистина ли го постигнах? Ах,
ето го. Да, постигнала съм го. Аз го постигнах.” Маймуната си мисли, че е
постигнала нирвāна, но всъщност е постигнала само едно временно
Състояние на Его-обсебеност.
Рано или късно потъването отслабва и маймуната започва да се
паникьосва. Тя се чувства заплашена, объркана, уязвима и се гмурка в
Сферата на Ревнивите Богове. Но напрежението и ревността на Сферата
на Ревнивите Богове са всеобхватни и маймуната започва да размишлява
какво точно се е объркало. Така че тя се завръща в Човешката Сфера. Но
Човешката Сфера е също много болезнена: постоянното усилие да
разбереш какво се случва, какво не е наред, само увеличава болката и
объркването. Така че маймуната избягва от неувереността и критичната
перспектива на човешкия интелект и се гмурка в животинската сфера,
където просто се носи по течението, пренебрегвайки онова, което е
около нея, играейки си на глухоням към посланията, които могат да
предизвикат сигурността на следването на тесни, познати схеми на
поведение. Но посланията от околната среда пробиват и се появява един
глад за нещо повече. Носталгията по Сферата на Боговете става много
силна и интензивността на борбата да се завърне обратно там се
увеличава. Маймуната фантазира, че се наслаждава на удоволствията
на Божествената Сфера. Но удовлетворението извлечено от мечтата за
задоволяване на глада й е кратко и тя бързо открива, че отново е гладна.
Гладът продължава и продължава, докато накрая тя не е обзета напълно от
разочарованието от своя постоянен глад и не се хвърли в още понаситената битка за задоволяване на желанията си. Агресията на
маймуната е толкова наситена, че обкръжението около нея й отвръща
със същата агресия и се развива една атмосфера на жега и клаустрофобия.
Маймуната се озовава обратно в Ада. Тя е успяла да завърши един пълен
цикъл от ада до рая и обратно. Този постоянен цикъл на борба, постижение,
разочарование и болка е кръгът на самсāра, кармичната верига на
реакцията на дуалистичната фиксация.
Как може маймуната да се измъкне от този привидно безкраен, самоподдържащ се цикъл на затворничество? Човешката Сфера е мястото,
където възниква възможността за прекъсване на кармичната верига, или
цикъла на самсāра. Интелектът на Човешката Сфера и възможността за
преценени действия създава пространство, в което можем да поставим под
въпрос целия този процес на борба. За маймуната има една възможност да
постави под въпрос манията да общува с нещо, да получи нещо - да
постави под въпрос солидността на световете, които преживява. За да
направи това, маймуната трябва да развие една панорамна осъзнатост и
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трансцедентално знание. Панорамната осъзнатост позволява на маймуната
да види пространството, в което се случва борбата, така че да може да
започне да вижда нейното иронично и хумористично качество. Вместо просто
да се бори, тя започва да преживява битката и да вижда плодовете, които тя
й носи. Тя се смее на халюцинациите. Тя открива, че когато не се бори със
стените, те не са подтискащи и твърди, а всъщност са топли, меки и през тях
може да се мине. Тя открива, че няма нужда да скача през петте прозореца
или да руши стените, или дори да се ангажира с тях; тя може да мине
през тях навсякъде. Това е причината, поради която състраданието, или
каруна се описва като “меко и благородно сърце”. Това е един процес на
комуникация, който е мек, отворен и топъл.
Яснотата и прецизността на трансцеденталното знание позволява
на маймуната да види стените по един различен начин. Тя започва да
осъзнава, че светът никога не е бил извън нея, че нейното собствено
дуалистично отношение, разделянето на “аз” и “друг”, е създало проблема.
Тя започва да осъзнава, че самата тя прави стените солидни, че тя
затваря сама себе си чрез своята амбиция. И така тя започва да осъзнава,
че за да бъде свободна от своя затвор, трябва да изостави своята
амбиция да избяга и да приеме стените, такива каквито са.
Въпрос: Какво ако всъщност никога не си чувствал, че трябва да се бориш –
никога не си достигнал точката, в която искаш да излезеш от къщата?
Може би малко се плашиш от онова, което е отвъд стените, така че ги
използваш за защита.
Отговор: Някак си, ако си способен да установиш приятелски отношения
със стените, тогава повече няма стени като такива. Колкото и да искаш
стените да са там за защита, те вече няма да са там. Много е
парадоксално това, че колкото повече мразиш стената, толкова по-силна и
дебела става тя, и колкото повече се сприятеляваш със стената, толкова
повече тя изчезва.
Въпрос: Чудя се дали удоволствието и болката се градят на същата основа
като това интелектуално разграничаване между добро и зло, или правилно
и погрешно. Това разграничаване на субективна преценка ли се дължи?
Отговор: Мисля, че удоволствието и болката се раждат от същия вид
основа. По принцип хората считат болката за лоша и удоволствието за
добро до такава степен, че удоволствието се счита за радост и духовно
блаженство и е свързано с рая, докато болката се свързва с ада. Така че ако
човек е способен да види абсурдността и иронията на опитите да
постигне удоволствие като отхвърли болката, на страха от крайната болка
и произхождащия от него стремеж да се постигне удоволствие, всичко това
става много смешно. В отношението на хората към удоволствието и болката
има някаква липса на чувство за хумор.
Въпрос: По-рано казахте, че ние халюцинираме света на явленията и искаме
да се освободим от него. Според моето разбиране будистките учения
казват, че света на явленията е просто проявление на пустотата, така че
какво остава, от което да се освобождаваме?
Отговор: Въпросът е в това, че във възприятието на егото света на
явленията е много истински, всеобхватен, стабилен. Той може всъщност
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да е халюцинация, но що се отнася до маймуната халюцинацията е
доста истинска и солидна. От нейната объркана гледна точка дори и
мисълта става много стабилна и материална. Не е достатъчно да се каже,
че тези халюцинации не съществуват, защото формата е пустота и
пустотата е форма. Опитай се да кажеш това на една невротична
маймуна. Що се отнася до нея, формата съществува като една солидна и
тежка форма. Тя е истинска за нея, защото тя е толкова обсебена от
нея, че не позволява да се отвори каквото и да било пространство, за
да я види другояче. Тя е прекалено заета с постоянните си опити да подсили
своето собствено съществуване. Тя никога не позволява да се появи
пролука. Така че няма място за вдъхновение, няма място да се видят
други аспекти, различни ъгли на ситуацията. От гледна точка на маймуната
объркването е истинско. Когато имате кошмар, в този момент той е
истински, ужасно плашещ. От друга страна, когато погледнете
преживяването след това, изглежда че то просто е било сън. Не може да
използвате два различни вида логика едновременно. Трябва да видите
объркания аспект изцяло, за да можете да прозрете през него, да видите
неговата абсурдност.
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Четирите Благородни Истини
СЛЕД КАТО НАРИСУВАХМЕ ЕДНА ЦВЕТНА КАРТИНА на маймуната с нейните
многобройни качества – любознателност, страст, агресия и т.н. – на този
етап можем да изследваме подробностите на това как тя може да се справи
със своето състояние.
Човек постига разбиране и трансцедентация на егото като използва
медитация, за да премине отзад-напред през Петте Скандхи. А последното
развитие на Петата Скандха са невротичните и непоследователни
мисловни схеми, които постоянно летят из ума. Много различни видове
мисли се развиват докато маймуната халюцинира Шестте Сфери:
аргументни мисли, подобни-на-скакалци мисли, подобни-на-образи мисли,
подобни-на-филм мисли, и т.н. Това е точката на объркване, от която
трябва да започнем; и за да изясним объркването, би било полезно да
изследваме идеите за Четирите Благородни Истини, които съставят първото
завъртане на “Колелото на Дхарма” от Будата.
Четирите Благородни Истини са: истината за страданието,
истината за произхода на страданието, истината за целта и истината за
пътя. Започваме от истината за страданието, което означава, че трябва да
започнем с объркването и лудостта на маймуната.
Трябва да започнем да виждаме действителността на духкха, един
Санскритски термин, който означава “страдание”, “неудовлетворение”, или
“болка”. Разочарованието се случва тъй като умът се върти по такъв начин,
че изглежда да няма начало и край на неговото движение. Мисловните
процеси продължават отново и отново: мисли за миналото, мисли за
бъдещето, мисли за настоящия момент. Това създава раздразнение.
Мислите са породени от разочарованието и в същото време са идентични с
него, с духкха - постоянно повтарящото се чувство, че нещо липсва, че
нещо не е завършено в живота ни. Някак нещо не е съвсем както трябва, не
е съвсем достатъчно. Така че ние постоянно се опитваме да запълним
празнината, да направим нещата както трябва, да открием това
допълнително късче удоволствие или сигурност. Постоянното действие на
борба и занимание е много изнервящо и болезнено. В крайна сметка човек
започва да се дразни просто от това, че е “той”.
Следователно разбирането на истината за страданието е всъщност
разбиране на неврозата на ума. Ние сме носени тук и там с толкова много
енергия. Винаги когато ядем, спим, работим, играем - каквото и да правим животът съдържа духкха, разочарование, болка. Ако се наслаждаваме на
удоволствие ние се страхуваме да не го загубим; борим се за повече и
повече удоволствие, или се опитваме да го задържим. Ако страдаме от
болка,
искаме
да
избягаме
от
нея.
Изпитваме разочарование
постоянно. Всички дейности съдържат разочарование и болка, постоянно.
Някак си ние подреждаме живота по такъв начин, че никога не ни
остава време действително да усетим неговия вкус. В живота има постоянна
заетост, постоянно търсене на следващия момент, едно постоянно качество
на вкопчване. Това е духкха, Първата Благородна Истина. Разбирането и
изправянето лице в лице срещу страданието е първата стъпка.
След като действително сме осъзнали своето разочарование,
ние
започваме
да
търсим причината
за
него,
източника
на
разочарованието. Изследвайки своите мисли и действия ние откриваме,
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че постоянно се борим да поддържаме и разгръщаме себе си. Осъзнаваме,
че тази борба е корена на страданието. Така че търсим едно разбиране на
процеса на борба: това ще рече, на това как егото се развива и действа.
Това е Втората Благородна Истина, истината за произхода на
страданието.
Както обсъдихме в главите занимаващи се с духовния
материализъм, мнозина правят грешката да мислят, че тъй като егото е
корена на страданието, целта на духовността трябва да е да се победи и
унищожи егото. Те се борят да премахнат ‘тежката ръка’ на егото, но както
открихме по- рано, тази борба е просто друг израз на егото. Ние се въртим
и въртим, опитвайки се да подобрим себе си чрез битка, докато не
осъзнаем, че самата амбиция да подобрим себе си е проблемът.
Прозренията ни спохождат само когато има пропадъци в нашата борба,
само когато спрем да се опитваме да се отървем от мислите, когато
престанем да взимаме страната на благонадеждните, добрите мисли
срещу лошите, нечисти мисли – само когато позволим на себе си просто
да видим същността на мисълта.
Започваме да осъзнаваме, че в нас съществува едно здраво,
пробудено качество. Всъщност това качество се проявява само при
отсъствието на борба. Така че откриваме Третата Благородна Истина,
истината за целта: това ще рече - не-борбата. Трябва само да
изоставим
усилието
да подсигуряваме и стабилизираме себе си и
пробуденото качество присъства. Но ние скоро осъзнаваме, че простото
“отпускане да бъдеш” е възможно само за кратки периоди. На нас ни
трябва някаква дисциплина, която да ни доведе до “отпускането да бъдеш”.
Трябва да извървим един духовен път. Егото трябва да се износи като стара
обувка, пътувайки от страданието към освобождението.
Така че нека да изследваме духовния път, практиката на медитация Четвъртата Благородна Истина. Медитационната практика не е опит да се
навлезе в подобно на транс състояние на ума, нито пък е опит да се
занимаваш с определен обект. Развила се е, и в Индия и в Тибет, една таканаречена система на медитация, която би могла да се нарече “концентрация”.
Това ще рече, че тази практика на медитация е основана на фокусирането
на ума върху определена точка, така че да може ума да се контролира и
концентрира. В такава практика ученикът избира един обект, който да гледа,
за който да си мисли или който да визуализира и след това фокусира
цялото си внимание върху него. Правейки това, той развива със сила
определен вид умствено спокойствие. Аз наричам този вид практика
“умствена гимнастика”, защото тя не се опитва да се справи с тоталността
на която и да е житейска ситуация. Тя е основана изцяло на това
или
онова,
субект
и
обект,
а
не
на трансцедентацията на
дуалистичния възглед за живота.
Практиката на самадхи, от друга страна, не включва концентрация.
Много е важно да се осъзнае това. Концентрационните практики са до
голяма степен его-затвърждаващи, въпреки че не са целенасочено съставени
за това. Въпреки това концентрацията се практикува с определена цел и
обект пред вид - така че всъщност ние се централизираме в
“сърцето”. Ние започваме да се концентрираме върху цвете, камък или
пламък и гледаме втренчено обекта, но умствено навлизаме колкото може
повече в сърцето. Опитваме се да подсилим солидния аспект на формата,
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качествата на стабилност и неподвижност. В крайна сметка такава практика
може да бъде опасна. В зависимост от интензивността на силата на волята
на медитатора можем да станем интровертни по начин, който е прекалено
тържествен, фиксиран и закостенял. Този вид практика не е проводима към
откритост и енергия, и към чувство за хумор. Тя е прекалено тежка и лесно
може да стане догматична, в смисъл че онези които се занимават с такива
практики, мислят за това как да наложат дисциплина върху себе си. Мислим,
че е необходимо да бъдем много сериозни и тържествени. Това създава
едно отношение на съревнование в нашето мислене – колкото повече
можем да подчиним умовете си, толкова по- голям успех сме постигнали –
което е един доста догматичен, авторитарен подход. Този начин на
мислене, винаги фокусиран върху бъдещето, е привичен на егото: “Бих искал
да видя такива и такива резултати. Имам една идеализирана теория или
мечта, която бих искал да осъществя.” Стремим се да живеем в бъдещето,
нашият възглед за живота е оцветен от очакването за постигане на една
цел- идеал. Поради това очакване ние пропускаме прецизността и
откритостта, и интелигентността на настоящето. Ние сме запленени,
заслепени и напълно обзети от тази идеализирана цел.
Съревноваващото се качество на егото лесно може да бъде видяно в
материалистичния свят, в който
живеем.
Ако
искаш
да
станеш
милионер, първо се опитваш да станеш милионер психологически.
Започваш, изграждайки един образ на себе си като милионер и след това
работиш много усилено за постигането на тази цел. Ти буташ себе си в
тази посока, независимо дали си способен да го постигнеш или не. Този
подход създава един вид превръзка на очите, оставяйки те безчувствен към
настоящия момент, тъй като живееш прекалено много в бъдещето. Човек
може да възприеме същия погрешен подход и спрямо практиката на
медитация.
Дотолкова доколкото истинската медитационна практика е начин да
изоставим егото, първото нещо е да не се фокусираш прекалено много върху
бъдещото постигане на пробуденото състояние на ума. Цялата практика на
медитация в същността си е основана на ситуацията на този настоящ
момент, тук и сега, и означава да работим с тази ситуация, с това настоящо
състояние на ума. Всяка медитационна практика занимаваща се с
трансцедентация на егото е съсредоточена в настоящия момент. По тази
причина тя е един много ефективен начин на живот. Ако напълно осъзнаваш
своето настоящо състояние на съществуване и ситуацията около себе си,
не можеш да пропуснеш нищо. Можем да използваме различни
медитационни техники, за да подсилим този вид осъзнатост, но тези техники
са просто начин за изоставяне на егото. Техниката е като играчка,
дадена на едно дете. Когато детето порасне, играчката се изоставя.
Междувременно техниката е необходима, за да се развие търпение и да
се въздържаме от мечти за “духовното преживяване”. Цялата ти практика
трябва да е основана на връзката между теб и ‘сегашността’.
Не трябва да се насилваш в практиката на медитация, а просто да се
отпуснеш да бъдеш. Ако практикуваш по този начин автоматично се
появява едно чувство за пространство и проветривост, изразът на Будаприродата, или основната интелигентност, която си проправя път през
объркването. Тогава ти започваш да откриваш разбирането на “истината за
пътя”, Четвъртата Благородна Истина, простотата - като осъзнаването, че
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вървиш. Първо осъзнаваш, че стоиш, след това осъзнаваш, че десният
ти крак се вдига, заклаща, докосва, натиска. Има много, много детайли в
простотата и остротата на това да бъдеш в самия този момент, тук, сега.
Същото е и при практиката на осъзнаването на дишането. Ти
осъзнаваш дъха, който идва в ноздрите ти, излиза навън и накрая се
разтваря в атмосферата. Това е един много постепенен и подробен
процес и в неговата простота присъства изострена прецизност. Ако едно
действие е просто, тогава започваш да осъзнаваш неговата прецизност.
Човек започва да осъзнава, че всичко, което правим във всекидневния си
живот, е красиво и значимо.
Ако наливаш чаша чай, осъзнаваш протягането на ръката си и
докосването й до чайника, повдигането му и изливането на водата. Накрая
водата докосва чашата ти за чай и я изпълва, и ти спираш да я пълниш и
слагаш чайника долу прецизно, като при японската Чайна церемония.
Започваш да осъзнаваш, че всяко прецизно движение притежава
достойнство. Отдавна сме забравили, че действията могат да бъдат прости
и прецизни. Всяко действие в живота ни може да съдържа простота и
прецизност, и по този начин може да притежава невероятна красота и
достойнство.
Процесът на комуникация може да бъде красив, ако го видим в
светлината на простотата и прецизността. Всяка пауза направена в
процеса на говорене се превръща в един вид пунктуация. Говориш, пускаш
пространство, говориш, пускаш пространство. Не е необходимо да е
тържествена и формална ситуация, но е красиво това, че не бързаш, че не
говориш с огромна скорост, пресипнало. Няма нужда да изхвърлим
информация и да спрем внезапно с чувство за прехвърляне на топката, за да
получим отговор от другия човек. Можем да правим нещата по един достоен
и подходящ начин. Просто пуснете пространството. Пространството е
толкова важно при общуването с друг човек, колкото и говоренето. Не е
нужно да претоварвате другия човек с думи и идеи и усмивки, всичко
изведнъж. Можете да позволите на пространството да дойде, да се
усмихнете, да кажете нещо… и след това да оставите пролука… и след това
да поговорите… и след това пространство, пунктуация. Общуването би било
много хаотично. Няма нужда да сте самоосъзнати и строги към пускането
на пространство; просто чувствате естественото му движение.
Тази практика на виждането на прецизността на ситуациите във
всеки момент чрез такива методи като осъзнаването на ходенето, е
наречена шаматха (Пали: саматха) медитация. Медитацията Шамата е
свързана с Хинаяна Пътя на “по-малката колесница” - дисциплинирания или
тесен път. Шамата означава “изпълненост с мир”. Има една история от
живота на Буда, която разказва как той научил една селска жена да
развие такава внимателност, докато вади вода от кладенец. Той я
научил да осъзнава точните движения на дланите и ръцете си, докато
изтегляла нагоре водата. Такава практика е опит да се види качеството на
настоящност в действието, което е и причината, поради която е известна
като “шамата”, или развиване на покой. Когато видиш настоящността
на всеки момент, няма място за нищо друго освен за отвореност и мир.
Въпрос: Може ли да кажете нещо повече за това да позволяваш на пролуки
да се появяват? Разбирам какво имате предвид, но не разбирам как се

UPADESA.ORG	
  

95	
  

появяват те, как някой позволява на пролука да се появи. Как човек се
“оставя да бъде”?
Отговор: Всъщност този въпрос ни води към следващата тема,
обсъждането на Пътя на Бодхисатва, Махāяна Пътя на състраданието и
свободата, широкия път. За да отговоря обаче на въпроса от гледна точка на
простотата на Хинаяна: човек трябва да бъде напълно задоволен с всяка
ситуация, която възниква, и да не търси забавление от външни източници.
По принцип, когато говорим, ние не се стремим просто да общуваме с
другия, а изискваме и отговор. Ние искаме да бъдем нахранени от другия
човек - което е един много егоцентричен начин на общуване. Трябва да
изоставим това желание да бъдем хранени и тогава пролуката
автоматично се появява. Не можем да създадем пролуката чрез усилие.
Въпрос: Казахте, че трябва да се подготвим, за да навлезем в пътя. Не
можем да се втурнем по него. Трябва да спрем. Може ли да поговорите още
малко за тази подготовка?
Отговор: В началото имаме чувството, че духовният път е нещо много
красиво, нещо което ще отговори на всичките ни въпроси. Трябва да
преминем отвъд този вид надежда и очакване. Може да очакваме, че
нашият учител ще разреши всичките ни проблеми, ще ни освободи от
всичките ни съмнения. Но когато се изправим пред учителя си, той всъщност
не отговаря на всеки въпрос. Той ни оставя много неща, върху които да
работим сами - което е едно голямо подвеждане и разочарование за нас.
Ние имаме много очаквания, особено ако търсим духовен път и
се въвлечем в духовен материализъм. Ние имаме очакването, че
духовността ще ни донесе щастие и комфорт, мъдрост и спасение. Този
буквален, егоцентричен начин за разглеждане на духовността трябва да
бъде напълно преобърнат с главата надолу. Най-накрая, ако изоставим
всякаква надежда за постигане на каквото и да било просветление, тогава в
този момент, пътят започва да се разкрива. То е като ситуацията, в която
чакаш някой да се появи. Ти точно се каниш да изоставиш всяка надежда,
че той изобщо ще дойде, започваш да мислиш, че представата за неговото
идване е била просто твоя фантазия, че той поначало никога не се е канил
да идва. В мига, в който изоставиш надеждата, човекът се показва.
Духовният път работи по този начин. То е въпрос на изчерпване на всички
очаквания. Необходимо е търпение. Не трябва да се набутваш прекалено
енергично в пътя, а просто да чакаш, просто да позволиш да има малко
пространство; не бъди прекалено зает, опитвайки се да разбереш
“реалността”. Необходимо е първо да видим мотивацията за нашето духовно
търсене. Амбицията не е необходима, ако се каним да започнем пътя си с
открит ум, с ум който преминава отвъд “добро” и “лошо”.
Когато започнем да осъзнаваме произхода на духкха, се развива един
огромен глад за знание. Ще има един много силен подтик да преминем отвъд
страданието. Ако се насилим прекалено много, тогава пътят на духовността
се превръща в път на болката, объркването и самсāра, защото ние сме
прекалено заети опитвайки се да спасим себе си. Ние сме прекалено
настървени да научим нещо, прекалено заети обслужвайки своята амбиция
да напредваме по пътя, вместо да се отпуснем, каквито сме и да
изследваме целия процес, преди да започнем. Необходимо е да не
избързваме с духовния път, а да се подготвим по подходящ и пълен
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начин. Просто изчакайте. Изчакайте и изследвайте целия процес на
“духовното търсене”. Пуснете малка пролука.
Основният момент е, че ние притежаваме тази базова интелигентност,
която грее през нашето объркване. Помислете за първоначалната аналогия с
маймуната. Тя искаше да излезе от своята къща и по тази причина стана
много заета, опитвайки се да избяга, изследвайки стените и прозорците,
изкачвайки
се
нагоре-надолу.
Огромната
енергия,
която
движи
маймуната, е
изначалната интелигентност, която ни бута навън. Тази
интелигентност не е като семенце, което вие трябва да отгледате. Тя е
като слънцето, което блести през пролуките в облаците. Когато позволим да
се появи пролука, тогава изведнъж автоматично, при нас идва едно
спонтанно, интуитивно разбиране за това как да продължим по пътя. Това е
било преживяването на Буда. След като бил изучил многобройни йогически
дисциплини под ръководството на много Хиндуистки учители, той осъзнал,
че не може да постигне едно напълно пробудено състояние просто като се
опитва да приложи тези техники. Така че той спрял и решил да работи върху
себе си, такъв какъвто вече бил. Това е основният инстинкт, който си пробива
път. Много е необходимо да осъзнаем и разпознаем този основен инстинкт.
Той ни казва, че не сме обречени хора, че не сме фундаментално лоши и че
не ни липсва нищо.
Въпрос: Как човек се справя с практическите житейски ситуации, докато се
опитва да бъде прост и да преживява пространството?
Отговор: Виждаш ли, за да може човек да преживява откритото
пространство, той също така трябва да преживява солидността на земята,
или формата. Те са взаимозависими. Ние често величаем откритото
пространство и така попадаме в капани. Когато не величаем откритото
пространство като прекрасно място, а просто свържем това пространство
със земята, тогава ще избегнем тези капани. Пространството не може да
бъде преживяно без очертанията на земята, които да го дефинират. Ако се
каним да нарисуваме на картина откритото пространство, трябва да го
изразим чрез земния хоризонт. Така че е необходимо човек да се завърне
обратно при проблемите на всекидневния живот, при проблемите на
кухненската мивка. Това е причината, поради която простотата и
прецизността на всекидневните дейности са много важни. Ако възприемаш
откритото пространство, трябва да се върнеш обратно към своите стари,
познати, клаустрофобични житейски ситуации и да се вгледаш в тях поотблизо, да ги изследваш, да потънеш в тях, докато абсурдността на
тяхната солидност не те докосне и не успееш да видиш и тяхното просторно
качество.
Въпрос: Как се свързва човек с нетърпението, което придружава периода на
очакването?
Отговор: Нетърпението означава, че нямаш пълно разбиране на процеса.
Ако виждаш завършеността на всяко действие, тогава няма повече да бъдеш
нетърпелив.
Въпрос: Аз преживявам спокойни мисли, както и невротични мисли. Тези
спокойни мисли нещо, което трябва да култивирам, ли са?
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Отговор: В практиката на медитация всички мисли са едни и същи:
нравствени мисли, много красиви мисли, религиозни мисли, спокойни мисли
– всички те са все още мисли. Не се опитваш да култивираш спокойни
мисли и да подтискаш така наречените невротични мисли. Това е
интересен момент. Когато говорим за вървене по пътя на дхарма, което е
Четвъртата Благородна Истина, това не означава, че ставаме религиозни,
спокойни, добри. Опитите да бъдем спокойни, опитите да бъдем добри, също
са аспект на борба, на невроза. Религиозно насочените мисли са
наблюдателя, съдията, а обърканите,
светски
мисли
са
актьора,
действащото лице. Например ако медитираш, може да изпиташ
обикновени, домашни мисли и в същото време има един наблюдател,
който казва: “Не трябва да правиш това, не трябва да правиш онова, а
трябва да се върнеш към медитацията.” Тези благочестиви мисли пак са
мисли и не трябва да бъдат култивирани.
Въпрос: Може ли да кажете още нещо за използването на паузи, както и
реч, за общуване, и как този процес се отнася към егото?
Отговор: Обикновено когато общуваме с друг човек, нас ни носи един
вид невротична скорост. Трябва да започнем да позволяваме на
определена спонтанност да проникне през тази скорост, така че да не
натрапваме себе си на човека, с който общуваме, да не налагаме себе си,
да не затрупваме другия човек. По-специално, когато говорим за нещо,
което много ни интересува, ние всъщност не говорим - ние скачаме върху
другия човек. Спонтанността винаги е там, но тя е закрита от облаците на
мислите. Винаги когато има пролука в облачния слой на мислите, тя блести
през нея. Протегни се и оцени това първо отваряне и основната
интелигентност ще започне да функционира.
Въпрос: Много хора осъзнават истината за страданието, но не
правят следващата стъпка, осъзнаването на произхода на страданието.
Защо е така?
Отговор: Мисля, че това се дължи най-вече на един вид параноя. Ние
искаме да избягаме. Ние искаме да бягаме от болката, вместо да я
считаме за един вид вдъхновение. Ние чувстваме, че страданието само
по себе си е достатъчно лошо, така че защо да го изследваме повече?
Някои хора, които страдат много и осъзнават, че не могат да избягат от
своето страдание, наистина започват да го разбират. Но повечето хора са
прекалено заети с опитите си да се измъкнат от раздразнението,
прекалено заети с търсенето на нещо, което да ги разсее от вглеждането
в материала, с който вече разполагат. Прекалено притеснително е да се
вгледаш в него. Това е отношението на параноя: ако се вгледаш прекалено
от близко, ще откриеш нещо страховито. За да бъдеш напълно
вдъхновена личност, като Гаутама Буда, трябва да си с много широк ум и
интелигентен, една любознателна личност. Трябва да искаш да изследваш
всичко, дори и да е грозно, болезнено или отвратително. Този вид научна
нагласа е много важна.
Въпрос: В пробудения ум от къде идва мотивацията?
Отговор: Вдъхновената мотивация идва от нещо отвъд мисълта, нещо
отвъд концептуалните идеи на “добро” и “лошо”, “желано” и “нежелано”.
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Отвъд мислите има един вид интелигентност, която е нашата основна
същност, наша основа - една интуитивна изначална интелигентност, едно
чувство за пространство, един творчески отворен начин за справяне със
ситуациите. Този вид мотивация не е интелектуална: тя е интуитивна,
прецизна.
Въпрос: Може ли човек да работи върху ума си контролирайки физическата
ситуация?
Отговор: Каквото и да правиш със ситуациите от живота, винаги тече
комуникация между ум и материя. Но човек не може да разчита само на
материалните занимавки; не може да заобиколиш проблемите на ума като
манипулираш неща, които са външни за него. В нашето общество виждаме
толкова много хора, които се опитват да направят точно това. Хората си
слагат роби и се отричат от света и водят много суров живот, изоставяйки
всеки общоприет навик от човешкото поведение. Но в крайна сметка в един
момент те ще трябва да се справят със своите объркани умове.
Объркването произхожда от ума, така че човек трябва да започне
директно с ума, вместо да се опитва да го заобиколи. Ако човек се
опитва да заобиколи умственото объркване като манипулира физическия
свят, тогава не мисля, че това ще проработи.
В танца на живота материята отразява ума и умът реагира на
материята. Има постоянен обмен. Ако човек държи късче скала, той трябва
да почувства солидните земни качества на скалата. Той трябва да се научи
как да общува със скалното качество. Ако държи цвете, тогава специфичната
форма и цвят на венчелистчетата също се свързват с нашата
психология. Не можем напълно да пренебрегнем символизма на външния
свят.
Обаче, в началото когато се опитваме да се изправим срещу
собствената си невроза, трябва да сме много директни и да не мислим, че
можем да избегнем проблемите на ума като си играем с материята.
Например ако един човек е психологически разбалансиран, напълно
объркан, като маймуната, която обсъждахме, и ако ние го облечем в
робите на Буда и го поставим да седне в медитационната поза - неговият
ум все още ще се върти по същия начин. Но след това, когато той се научи
да се заземява и се превърне в една простичка маймуна, тогава може да
има определен ефект от това да го заведем на едно тихо място или в
отшелничество.
Въпрос: Когато виждам грозотата в мен, не знам как да я приема.
Опитвам се да я избегна или променя, вместо да я приема.
Отговор: Е, няма нужда да я криеш. Няма нужда да я променяш.
Изследвай я още. Когато видиш грозотата в себе си, това е само
предразсъдък. Ти го виждаш като грозота, което все още е свързано с идеите
за “добро” и “лошо”. Но трябва да преминеш отвъд дори и тези думи,
“добро” и “лошо”. Трябва да преминеш отвъд думите и концептуалните идеи
и просто да навлезеш в онова, което си, все по-дълбоко и по-дълбоко.
Първият проблясък не е съвсем достатъчен: трябва да изследваш
подробностите без преценка, без да използваш думи и концепции. Да се
отвориш напълно към себе си означава да се отвориш към света.
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Пътят на Бодхисатва
НИЕ ОБСЪДИХМЕ ХИНАЯНА МЕДИТАЦИОННАТА ПРАКТИКА на простота и прецизност.
Като позволим да се появи една пролука, пространство в което нещата могат
да бъдат такива каквито са, ние започваме да оценяваме ясната простота и
прецизност на своя живот. Това е началото на медитационната практика.
Започваме да пробиваме Петата Скандха, пресичайки заетостта и
скоростта
на аргументните мисли, облака от ‘брътвеж’, който изпълва
умовете ни. Следващата стъпка е да работим с емоциите.
Аргументните мисли може да бъдат сравнени с кръвообращението,
което постоянно храни мускулите на нашата система - емоциите. Мислите
свързват и поддържат емоциите така, че докато живеем всекидневния си
живот, ние изпитваме един постоянен поток от умствено бърборене,
подчертавано от време на време от по-цветни и наситени изблици на
емоции. Мислите и емоциите изразяват нашите основни отношения и
начини на общуване със света и формират една среда, една сфера на
фантазии, в която ние живеем. Тези “среди” са Шестте Сфери, и
въпреки че една специфична сфера може да олицетворява психологията
на определен индивид, въпреки това този човек постоянно ще изпитва и
емоциите свързани с другите сфери.
За да работим с тези сфери, ние трябва да започнем да
разглеждаме ситуациите по един по- панорамен начин, което е
медитацията випашана (Пали: випассана). Трябва да осъзнаем не само
точните подробности на една дейност, но също и ситуацията като
цяло. Випашана включва осъзнаването на пространството, атмосферата, в
която се случва прецизността. Ако виждаме точните детайли на една
дейност, тази осъзнатост също така създава и определено пространство.
Това да осъзнаваш една ситуация в конкретен план, също така довежда до
едно осъзнаване на общия план. От това се развива панорамната
осъзнатост, медитацията махавипашана (Пали: махавипассана): това ще
рече, осъзнаването на цялостната схема, вместо фокусирането на
вниманието върху детайли. Започваме да виждаме схемата на своите
фантазии, вместо да сме потопени в тях. Откриваме, че няма нужда да се
борим със своите проекции, че стената, която ни разделя от тях, е наше
собствено творение. Прозрението в не-субстанциалната същност на
егото е праджня, трансцеденталното знание. Когато зърнем праджня ние
се отпускаме, осъзнавайки че повече няма нужда да поддържаме
съществуването на егото. Можем да си позволим да бъдем открити и
щедри. Това че виждаме друг начин за справяне със своите проекции, ни
носи голяма радост. Това е първото духовно ниво на постижение на
Бодхисатвата, първото бхуми. Ние навлизаме в Пътя на Бодхисатва, в
Пътя на Махāяна, открития път, пътя на топлотата и откритостта.
В медитацията махавипашана има едно необятно пространство
между нас и обектите. Ние осъзнаваме пространството между ситуацията и
себе си, и в това пространство всичко може да се случи. Нищо не се
случва тук или там, в смисъл на общуване или битка. С други думи, ние
не налагаме своите концептуални идеи, имена и категории върху
преживяването, а чувстваме откритостта на пространството във всяка
ситуация. По този начин осъзнатостта става много прецизна и
всеобхватна.
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Медитацията махавипашана означава да оставим нещата да
бъдат такива, каквито са. Започваме да осъзнаваме, че това не изисква
усилие от наша страна, тъй като нещата са каквито са. Няма нужда да ги
разглеждаме по този начин: те са по този начин. И така ние
започваме действително да оценяваме откритостта и пространството, това че
имаме пространство, из което да се движим, че няма нужда да се опитваме
да бъдем осъзнати, защото вече сме осъзнати. Така че Пътят на Махāяна е
отвореният път, широкият път. Той включва готовността да позволиш на
себе си да бъдеш буден, да позволиш на инстинкта си да се изявява.
По-рано ние обсъдихме това да позволиш да се появи
пространство, за да можеш да комуникираш, но този вид практика е
много целенасочена и самоосъзната. Когато практикуваме махавипашана
медитация, ние не се наблюдаваме просто как комуникираме,
целенасочено допускайки пролука, целенасочено чакайки; а ние общуваме и
след това просто се разтваряме, така да се каже. Отпускаме се и не ни е
грижа повече; недей да притежаваш отпускането като свое притежание,
като свое творение. Открий се, остави се да бъдеш и се откажи. Тогава
спонтанността на пробуденото състояние се появява.
Махāяна писанията говорят за онези, които са напълно готови да се
отворят, за онези които точно ще станат готови да се отворят и за онези,
които имат потенцията да се отворят. Онези, които имат потенцията, са
интелектуални хора, които се интересуват от предмета, но които не
позволяват достатъчно място, в което този инстинкт да се покаже. Онези,
които са почти готови, са с доста открити умове, но наблюдават себе си
повече от необходимото. Онези, които са напълно готови да се отворят, са
чули тайната дума, паролата на татхагата: някой вече го е направил,
някой вече е преминал отвъд, това е откритият път, възможно е, това е
пътят на татхагата. Следователно без значение как и кога и защо, просто
се открий. Това е нещо красиво, то вече се е случило на някой друг - защо
не и на теб? Защо правиш разграничение между “аз” и останалите татхагати?
“Татхагата” означава “онези, които са преживяли татхата”, което
е “такова каквото е”: онези, които са преживяли “каквото е”. С други думи,
идеята за татхагата е един вид вдъхновение, една начална точка; тя ни
казва, че други хора вече са го направили, че други вече са го преживели.
Този инстинкт вече е вдъхновил някой, инстинкта на “будността”, на
откритостта, на спокойствието в смисъл на интелигентност.
Пътят на Бодхисатва е за онези, които са смели и убедени в
мощната реалност на татхагата- природата, която съществува в тях.
Онези, действително пробудени от такава една идея като “татхагата”,
са на Пътя на Бодхисатва, пътя на смелия войн, който се доверява на своя
потенциал да завърши пътуването, който се доверява на Буда-природата.
Думата “Бодхисатва” означава: “той, който е достатъчно смел да върви по
пътя на бодхи”. “Бодхи” означава “пробуден”, “пробуденото състояние”. Това
не означава, че Бодхисатвата трябва да е напълно пробуден: но той е готов
да върви по пътя на пробудените.
Този път се състои от шест трансцедентални дейности, които се
случват спонтанно. Те са: трансцедентална щедрост, дисциплина, търпение,
енергия, медитация и знание. Тези добродетели са наречени “шестте
парамити”, защото “парам” означава “другата страна” или “бряг”, “другата
страна на реката”, и “ита” означава “пристигнал”. “Парамита” означава
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“пристигащ от другата страна, или на другия бряг”, което показва, че
действията
на
Бодхисатвата
трябва
да
притежават
възгледа,
разбирането което преминава отвъд централизираните понятия на егото.
Бодхисатвата не се опитва да бъде добър или мил, а е спонтанно
състрадателен.
Щедрост
При изучаването на будистките писания трансцеденталната щедрост
погрешно се разбира като това да бъдеш добър към някой, който е по-нисш
от теб. Някой изпитва тази болка и страдание и ти си в една по-висша
позиция, и можеш да му помогнеш – това е много простоват начин да
гледаш някой от високо. Но в случая на Бодхисатвата щедростта не е толкова
закостеняла. Тя е нещо много силно и мощно; тя е общуване.
Общуването трябва да преминава отвъд раздразнението, в противен
случай то би било като да се опитваш да направиш едно удобно легло по
средата на трънлив храсталак. Пронизващите качества на външния цвят,
енергия и светлина, ще дойдат към нас, пронизвайки нашите опити
да комуникираме като трън, който пронизва кожата ни. Ние ще искаме да
подтиснем този наситен дразнител и нашето общуване ще бъде блокирано.
Общуването трябва да бъде излъчване и получаване, и обмен.
Винаги когато се получава раздразнение, ние не сме способни да виждаме
правилно и пълно и ясно пространственото качество на онова, което идва
към нас, на онова което ни се представя като общуване. Външният
свят незабавно бива отхвърлен от нашето раздразнение, което казва: “Не,
не, това ме дразни, махни се.” Такова едно отношение е пълната
противоположност на трансцеденталната щедрост.
Така че Бодхисатвата трябва да преживее пълната комуникация на
щедростта, преминавайки отвъд раздразнението и опитите да защити себе
си. В противен случай, когато се появи заплахата от тръни, които искат да
ни прободат, ние чувстваме че сме атакувани, че трябва да защитим себе
си. Ние бягаме от изключителната възможност за комуникация, която ни
се е предоставила и не сме достатъчно смели дори да погледнем другия
бряг на реката. Ние гледаме назад и се опитваме да избягаме.
Щедростта е една готовност да дадеш, да се отвориш без
философски или благочестиви, или религиозни мотиви - просто да
направиш онова, което се изисква във всеки момент и във всяка
ситуация, да не се страхуваш да получиш нещо. Отварянето може да
се случи по средата на магистралата. Нас не ни плаши това, че пушек и
прах или омразата и страстите на хората ще ни обземат; ние просто се
отваряме, напълно се предаваме, даваме. Това означава, че не
преценяваме, не съдим. Ако се опитаме да съдим и преценяваме своето
преживяване, ако се опитваме да решим до каква степен да се отворим, до
каква степен да останем затворени, тогава откритостта би изгубила
значението си и идеята за парамита, или трансцедентална щедрост, няма
да може да ни помогне. Нашето действие няма да премине отвъд
каквото и да било, ще престане да бъде действие на Бодхисатва.
Целият смисъл на идеята за трансцедентация е, че ние виждаме
през
ограничените
понятия, ограничените
концепции,
войнствено
настроената умствена нагласа на това като антипод на онова. По принцип,
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когато гледаме един обект, ние не си позволяваме да го видим както
трябва. Ние автоматично виждаме своята версия за обекта, вместо
всъщност да видим обекта, такъв какъвто е. Тогава ние сме доста
доволни, защото в самите себе си сме изработили своя собствена версия
за нещото. След това ние я коментираме, ние преценяваме, ние взимаме
или отхвърляме; но изобщо не тече истинска комуникация.
Така че трансцеденталната щедрост означава да дадеш всичко,
което имаш. Твоето действие трябва да бъде напълно отворено, напълно
голо. Не си ти този, който преценя; получателите са онези, които правят
жеста на получаването. Ако получателите не са готови за твоята щедрост, те
няма да я получат. Ако са готови за нея, те ще дойдат и ще я вземат.
Това е без-азовото действие на Бодхисатвата. Той не е самоосъзнат:
“Правя ли някакви грешки?”; “Внимателен ли съм?; Към кого трябва да се
отворя?” Той никога не взима страна. Бодхисатвата, фигуративно, просто ще
лежи като труп. Остави хората да те гледат и да те изследват. Ти си на
тяхно разположение. Такова едно благородно действие, такова завършено
действие, действие което не съдържа никакво лицемерие, абсолютно
никаква
философска
или
религиозна
преценка.
Затова
то
е
трансцедентално. Затова то е парамита. То е красиво.
Дисциплина
И ако продължим нататък и изследваме парамитата на “моралността”, или
“дисциплината”, шила парамита, ние откриваме, че са приложими
същите принципи. Това ще рече, че шила, или дисциплината, не е
въпрос на това да се обвържеш с един фиксиран набор от закони или
схеми. Защото ако Бодхисатвата е напълно без чувство за аз, една напълно
отворена личност, тогава той ще действа според отвореността, няма да
има нужда да следва правила; той просто ще участва в схемите. За
Бодхисатвата е невъзможно да унищожи или нарани други хора, защото той
въплъщава трансцедентална щедрост. Той се е отворил напълно и затова
не прави разграничение между това и онова. Той просто действа според
онова, което е. От чужда гледна точка – ако някой наблюдаваше
Бодхисатвата – той изглежда, че винаги действа правилно, изглежда че
винаги прави правилното нещо в правилния момент. Но ако се опитаме да
го имитираме би било невъзможно да го направим, защото неговият ум е
толкова прецизен, толкова точен, че той никога не прави грешки. Той никога
не се озовава пред неочаквани проблеми, никога не създава хаос по
деструктивен начин. Той просто се намества в схемите. Дори и ако животът
изглежда хаотичен, той просто заема мястото си, участва в хаоса и някак си
нещата се нареждат. Бодхисатвата, така да се каже, е способен да прекоси
реката, без да бъде отнесен от нейната турболенция.
Ако сме напълно отворени, без изобщо да се самонаблюдаваме, а ако
сме напълно открити и общуваме със ситуациите каквито са, тогава
действието е чисто, абсолютно, върховно. Ако обаче се опитаме да
постигнем чисто поведение чрез усилие, действията ни ще бъдат тромави.
Колкото и чисти да са те, въпреки това ще има тромавост и скованост. В
случая на Бодхисатвата всичките му действия текат, няма абсолютно
никаква скованост. Всичко просто се намества на мястото си, сякаш на някой
са му трябвали години и години да измисли цялата ситуация. Бодхисатвата
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не действа по предварително обмислен начин; той просто общува. Той
започва от щедростта на откритостта и участва в схемата на ситуацията.
Често използвана метафора е, че поведението на Бодхисатвата е като
походката на слона. Слоновете не бързат; те просто вървят бавно и
сигурно през джунглата, стъпка след стъпка. Те просто се носят напред. Те
никога не падат, нито правят грешки. Всяка тяхна стъпка е стабилна и
категорична.
Търпение
Следващото действие на Бодхисатвата е търпението. Всъщност шестте
действия на Бодхисатвата не могат да бъдат стриктно разделени на
отделни практики. Всяка води до следващата и я въплъщава. Така че, в
случая с парамитата на търпението, това действие не означава да се
опитваш да се контролираш, да се опитваш да станеш упорит и работлив,
да се опитваш да станеш изключително издръжлива личност
пренебрегвайки своята физическа или умствена слабост - да вървиш
напред и напред, докато не се сринеш накрая мъртъв. Търпението също
включва и умели средства, както е и при дисциплината и щедростта.
Трансцеденталното търпение никога не очаква нищо. Като не
очакваме нищо, ние не ставаме нетърпеливи. Обаче по принцип, в живота
си ние очакваме много, ние се насилваме… и този вид действие до голяма
степен е основано на импулс. Ние откриваме нещо вълнуващо и красиво и
се стремим много силно към него, и рано или късно сме отблъснати назад.
Колкото повече се блъскаме напред, толкова по-назад ще бъдем
отблъснати, защото импулсът без мъдрост е толкова силна движеща
сила. Действието на импулса е като това на човек, който тича без очи, с които
да вижда, като това на слепец, който се опитва да достигне целта си. Но
действието на един Бодхисатва никога не провокира реакция. Бодхисатвата
може да се нагоди към всяка ситуация, защото той никога не желае и не е
запленен от нищо. Силата, стояща зад трансцеденталното търпение, не е
подхранвана от незрял импулс, нито от нещо друго подобно. Тя е много
бавна и сигурна и постоянна, като походката на слона.
Търпението също така чувства пространството. То никога не се
страхува от нови ситуации, защото
нищо
не
може
да
учуди
Бодхисатвата – нищо. Каквото и да се появи – било то
унищожително, хаотично, творческо, приветливо или подканящо –
Бодхисатвата никога не е разстроен, никога не е шокиран, защото
осъзнава пространството между ситуацията и себе си. Щом веднъж човек
осъзнае пространството между себе си и ситуацията, тогава всичко може да
се случи в това пространство. Всичко, което се случва, се случва в
пространство. Нищо не се случва “тук” или “там” в смисъл на отношения и
борба. Следователно трансцеденталното търпение означава, че имаме едни
течащи отношения със света, че не се борим с нищо.
Енергия
И тогава можем да преминем към следващия етап, парамитата на
енергията, виря, която е видът енергия, който незабавно ни въвлича в
ситуации, така че никога не изпускаме шанс, никога не изпускаме
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възможност. С други думи това е радост, радостна енергия, както Шантидева
отбелязва в своята Бодхисатва-чхаряватара. Тази енергия е радост, а не
онзи вид енергия, с който работим усилено, защото чувстваме, че трябва
така. Това е една радостна енергия, защото ние изцяло се интересуваме
от творческите елементи на живота си. Целият живот на човек се
открива
чрез щедростта, активира чрез моралността, подсилва чрез
търпението и сега човек достига до следващия етап, този на радостта. Той
никога не разглежда ситуациите като безинтересни или застинали изобщо не, тъй като възгледът за живота на един Бодхисатва е изцяло
отворен, наситен с интерес. Той никога не преценява; въпреки че това не
означава, че той става напълно безличен. Това не означава, че той е
погълнат от “по-висше съзнание”, “най-висшето състояние на самадхи”, така
че да не може да различи деня от нощта или закуската от обяда. Това не
означава, че той става мъгляв или занесен. По скоро, той действително
вижда вербализираните и концептуалните ценности, такива каквито са, и
след това вижда отвъд концепцията и преценката. Той вижда еднаквостта на
тези малки различия, които ние измисляме. Той вижда ситуациите от
панорамна гледна точка, и следователно има огромен интерес към живота,
какъвто е. Така че Бодхисатвата изобщо не се бори; той просто живее.
Той дава един обет, когато навлиза в Пътя на Бодхисатва, че няма
да постигне просветление, докато не помогне на всички чувстващи
същества да постигнат пробуденото състояние на ума, или Състоянието на
Буда, преди него. Започвайки с такъв благороден акт на даване, на
отваряне, на саможертва, той продължава да следва този път с огромен
интерес в ежедневните ситуации, без никога да се изморява да работи с
живота. Това е виря, да работиш здраво с радост. Огромна енергия се
появява, когато осъзнаем, че сме изоставили опитите да станем Буда, че
сега имаме време наистина да изживеем живота, че сме преминали отвъд
невротичната скорост.
Интересно, но въпреки че Бодхисатвата е дал обет да не постига
просветление, тъй като той е толкова прецизен и акуратен, той никога не
губи и секунда. Той винаги изживява живота пълно и изцяло, и резултатът
е, че преди да осъзнае къде се намира, той е постигнал просветление.
Но неговото нежелание да постигне просветление продължава, по доста
странен начин, дори и след като е достигнал до Състоянието на Буда.
Тогава състраданието и мъдростта наистина избухват, подсилвайки
неговата енергия и целеустременост. Ако никога не се изморяваме от
ситуациите, нашата енергия е радостна. Ако сме напълно отворени, напълно
пробудени към живота, никога няма тъп момент. Това е виря.
Медитация
Следващата парамита е дхяна, или медитацията. Има два вида
дхяна. Първият е този на Бодхисатвата, където поради неговата
състрадателна енергия той преживява постоянна панорамна осъзнатост.
Дхяна буквално означава “осъзнатост”, да си в състояние на “пробуденост”.
Но това не означава само практиката на медитация във формалния
смисъл. Бодхисатвата никога не търси трансово състояние, блаженство
или потъване. Той просто е буден за житейските ситуации, такива каквито
са. Той особено силно осъзнава неразделността на медитацията от
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щедростта, моралността, търпението и енергията. Има едно постоянно
чувство на “пробуденост”. Другият тип дхяна е концентративната практика
на сферата на боговете. Основната разлика между този вид медитация и
медитацията на Бодхисатвата е, че Бодхисатвата не се опира на нищо,
въпреки че се занимава с действителни физически житейски ситуации. Той
не изгражда централна власт в своята медитация, не наблюдава себе си,
докато действа или медитира; така че неговото действие винаги е
медитация и медитацията му винаги е действие.
Знание
Следващата парамита е праджня, или “знанието”. Праджня традиционно се
символизира от бръснещ двуостър меч, който отсича цялото объркване.
Дори ако Бодхисатвата е усъвършенствал другите пет парамити, без
праджня другите действия са незавършени. В сутрите е казано, че шестте
парамити са като пет реки, които се вливат в океана на праджня. В сутрите
също е казано, че чакравартинът, или вселенския император, отива на
война начело на четири различни армии. Без императорът, който да ги води,
армиите нямат посока. С други думи праджня е интелигентността, основната
схема, в която водят и се разтварят всички тези други добродетели. Това е,
което пресича концептуалните версии за действието на Бодхисатвата –
щедростта, дисциплината и всички останали. Бодхисатвата може да
изпълнява своите действия методично и правилно, но без знанието,
без
меча,
който
пресича съмнението и колебанието, действието в
действителност изобщо не е трансцедентално. Тази праджня е
интелигентността, всевиждащото око, обратното на егото, което гледа самото
себе си, докато върши всичко.
Бодхисатвата
превръща
наблюдателя,
или
егото,
в
разграничаващо знание - праджня парамита. “Пра” означава “върховен”,
“джня” означава “знаене”: върховно-знание, пълно, точно знание, което
вижда всичко. Съзнанието съсредоточено върху “това” и “онова” е било
пресечено, което е довело до познание с два аспекта, праджня на знаенето и
праджня на виждането.
Праджня на знаенето се занимава с емоциите. Тя е пресичането на
конфликтните емоции – отношението, което човек има към себе си –
разкривайки по този начин онова, което човек е. Праджня на виждането е
трансцедентацията на примитивните предразсъдъци за света. Тя е виждане
на ситуациите, каквито са. Следователно праджня на виждането
позволява да се справим със ситуациите по възможно най-балансиран
начин. Праджня напълно пресича всякакъв вид осъзнатост, която има дори
и най-малката наклонност да разделя “онова” от “това”. Това е причината,
поради която острието е двуостро. То не реже само в тази посока, но също
и в онази посока. Бодхисатвата вече не изпитва дразнещото качество, което
идва от разграничаването на това и онова. Той просто се носи през
ситуациите, без да има нужда да се обръща назад. Така че всичките шест
парамити са взаимозависими.
Въпрос: Дали бихте дефинирали медитацията просто като това да
обръщаш внимание на онова, което правиш, като да си внимателен?
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Отговор: Дхяна, петата парамита, е просто да си осъзнат, да си
внимателен. Но дхяна, или която и да е от другите парамити, не може да
съществува отделно без трансцеденталното знание, праджня. Праджня
насочва практиката на осъзнатост в напълно различна светлина,
трансформира я в нещо повече от проста концентрация, еднонасочената
практика да държиш ума фокусиран върху определен обект или нещо. С
праджня медитацията се превръща в осъзнаване на цялото обкръжение на
специфичната ситуация, в която се намираш. Това също води и до
прецизност и откритост, така че осъзнаваш всеки момент, всяка стъпка,
всяко движение, което правиш. И тази прецизност, тази простота се
разширява в една обща осъзнатост на цялата ситуация. Така че
медитацията не е въпрос на правене на едно определено нещо, а
означава да осъзнаваш цялата ситуация, както и да преживяваш
простотата на събитията. Медитацията не е просто само практика на
осъзнатост, защото ако просто практикуваш осъзнатост ти не развиваш
интуитивното прозрение, което е необходимо за да разшириш практиката си.
Тогава трябва да преместваш осъзнатостта си от един обект на друг.
Развиването на праджня е като да се научиш да ходиш. Може да се
наложи да започнеш като развиваш осъзнатост за само едно нещо и след
това да развиеш осъзнатост за две неща и после за три, четири, пет, шест
и т.н. Но накрая, ако искаш да ходиш както трябва, трябва да се научиш да
разширяваш осъзнатостта си, така че да обхване цялата ситуация, в която
се намираш, така че да има една осъзнатост за всичко в същата тази
ситуация. За да направиш това, е необходимо да не се вкопчваш в нищо
определено; тогава осъзнаваш всичко.
Въпрос: Ако имаш конфликти с други хора, които правят трудно общуването
ти с тях, какво правиш?
Отговор: Ами, ако желанието ти да общуваш, което е щедростта, е
силно, тогава трябва да приложиш праджня, знанието, за да откриеш защо
си неспособен да комуникираш. Може би твоята комуникация е само
еднопосочна. Може би нямаш готовност комуникацията да дойде и от
другата страна. Може би имаш голямо желание да комуникираш и
влагаш цялата си енергия в своята комуникация. Това е много напрегнат
подход, смазващ човека, с който общуваш. Те нямат място да комуникират
обратно с теб. Ти правиш това с изцяло добри намерения, разбира се, но
трябва да сме внимателни да видим цялата ситуация, вместо просто да се
стремим да хвърлим нещо към другия човек. Трябва да се учим да виждаме
и от гледната точка на другия. По принцип, трябва да осигурим някакво
пространство и откритост. Много трудно е да устоим на стремежа да
обърнем другия в нашия начин на мислене; често изпитваме това. Но
трябва да внимаваме комуникацията ни да не е много
тежка.
И
единственият начин да направим това, е да се научим как да
осигуряваме пространство и откритост.
Въпрос: Какво ни кара да изоставим желанието?
Отговор: Откриването на истината, горчивия факт, че не можеш да
станеш Бодхисатва, ако не изоставиш желанието да станеш нещо. Не
става въпрос за това да играеш игрички със себе си. Просто трябва да
се предадеш. Трябва действително да се отвориш и да се предадеш.
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След като веднъж си имал някакъв проблясък за това как би се
чувствал, ако се предадеш, тогава има вдъхновение да отидеш отвъд
това, да отидеш по-нататък. След като веднъж си преживял мъничък
проблясък в пробуденото състояние на ума, проблясък само за частица
от секундата, се появява огромно желание и усилие да продължиш по пътя.
И тогава човек също осъзнава, че за да продължи по-нататък трябва да
изостави изцяло идеята за продължаване. Пътят на Бодхисатва
е
разделен на десет етапа и пет пътя. На края на последния път, на десетото
ниво, имаш внезапен проблясък, че ще родиш пробуденото състояние на
ума, че точно в следващия момент ще ‘прещракаш’ в него, когато нещо те
дръпва обратно. Тогава осъзнаваш, че единственото нещо, което те спира е
това, че трябва да изоставиш опитите. Това е ваджра-подобното самадхи,
смъртта на желанието.
Въпрос: В нормалния живот безгрижието се свързва с отчаянието. Ако,
както при Бодхисатвата, човек не го е грижа, тогава няма ли той да бъде
мекотело?
Отговор: Да не те е грижа не означава, че се превръщаш в камък или
медуза; все още има енергия. Но от гледна точка на човек, който го е
грижа ако изпитаме желание или гняв, но не ги изявим и вместо това се
опитаме да останем хладнокръвни, ако не използваме енергията си в
действие, ние се чувстваме подведени, измамени, задушени. Това е
едностранчиво виждане за енергията.
Енергията въобще не се изразява само чрез деструктивност или
стремеж към притежания. Има други енергии, които изобщо не са
свързани с любовта и омразата. Това са енергиите на прецизността,
на яснотата, на виждането на ситуациите. Има енергии на интелекта, които
възникват постоянно и които не си позволяваме да изживеем пълно. Ние
винаги разглеждаме енергията като деструктивна или ориентирана към
притежания. Има нещо повече от това. Ако действително си в допир с
реалността, такава каквато е, никога няма тъпи моменти. Искрицата на
енергията се появява през цялото време, което преминава отвъд
невежеството и простоватия еднопосочен начин на мислене.
Въпрос: Но как човек знае как и къде да насочи енергията?
Отговор: Защото виждаш ситуациите много ясно, много по-ясно
отколкото си ги виждал преди, защото ги виждаш, такива каквито наистина
са, знаеш как и къде да насочиш енергията. Преди ти си налагал своята
версия за реалността върху живота, вместо да виждаш нещата, каквито
са. Така че когато това покривало бъде премахнато, виждаш ситуацията,
такава каквато е. Тогава можеш да общуваш с нея както трябва и пълно.
Не трябва изобщо да се насилваш да правиш нещо. Има един постоянен
обмен, един постоянен танц. То е подобно на слънцето, което грее и
растенията, които растат. Слънцето няма желание да създава растенията;
растенията просто реагират на слънчевата светлина и ситуацията се
развива естествено.
Въпрос: Спонтанно?
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Отговор: Спонтанно. Точно затова тя е точна, като при растенията, които
растат; много е научна, съвсем пунктуална. Така че действията ти стават
изключително прецизни, защото са спонтанни.
Въпрос: Ситуациите изискват ли изобщо агресивно действие?
Отговор: Не мисля, защото агресивното действие по принцип е свързано с
защитаването на себе си. Ако ситуацията притежава качеството на
настоящност, на точност, тя никога не излиза извън контрол. Тогава няма
нужда да я контролираш, да защитаваш себе си.
Въпрос: Мисля си за Христос, който пропъжда търговците от
храма.
Отговор: Не бих казал, че това е агресивно действие; това е било истинно
действие, което е много красиво. То се е случило, защото той е видял
прецизността на ситуацията, без да наблюдава себе си или да се опитва да
бъде героичен. Имаме нужда от такива действия.
Въпрос: Как осъществяваме прехода между едно спокойно, пасивно
състояние на ума, което приема всичко и едно по-активно, разграничаващо
състояние на ума?
Отговор: Мисля, че номерът е да се погледне това по един напълно
различен начин. Всъщност аз не мисля, че нашата версия за всекидневния
живот е толкова точна и прецизна и остра, колкото по принцип си мислим
че е. Всъщност ние сме напълно объркани, защото не правим в един момент
едно нещо. Ние правим едно и нашият ум е зает със сто други неща,
което е едно ужасно мъгляво състояние. Трябва да подходим към
всекидневния живот по един напълно различен начин. Това ще рече, че
трябва да позволим раждането на едно интуитивно прозрение, което
наистина вижда нещата, каквито са. В началото прозрението може да е доста
мъгляво, само един проблясък за онова, което е - едно много мъничко
блещукане сравнено с тъмнината на объркването. Но когато този вид
интелигентност стане по-активна, мъглявостта започва да бъде избутвана
настрани и се разтваря.
Въпрос: Виждането на нещата, каквито са, не изисква ли разбиране на
субекта, възприемащия, както и на обекта?
Отговор: Да, това е интересен момент. Понякога трябва да си точно на
ничия земя за да видиш нещата, такива каквито са. Виждането на нещата,
каквито са, изисква един скок, и човек може да извърши този така наречен
скок само като не скача от никъде. Ако виждаш отнякъде, ще осъзнаваш
разстоянието и ще осъзнаваш също и виждащия. Така че можеш да видиш
нещата, каквито са, само ако се намираш никъде. Така както човек не може
да опита вкуса на собствения си език. Помисли върху това.
Въпрос: Говорите за това че човек може да види нещата, такива каквито
са, само от средата на нищото. И все пак будистките писания говорят за
преминаване на другия бряг на реката. Може ли да изясните това?
Отговор: Това е малко парадоксално, като идеята за скачане отникъде.
Определено будистките писания говорят за преминаване на другия бряг на
реката. Но ти пристигаш на другия бряг само когато осъзнаеш, че
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всъщност няма друг бряг. С други думи, ние извършваме пътуване
до “обетованата земя”, другия бряг, и сме пристигнали тогава, когато
осъзнаем, че през цялото време сме били там. То е много парадоксално.
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Шунята
ОТСИЧАЙКИ СВОИТЕ КОНЦЕПТУАЛНИ ВЕРСИИ ЗА СВЕТА С МЕЧА НА ПРАДЖНЯ, ние
откриваме шунята – нищото,
пустотата,
вакуума,
отсъствието
на
дуалност и концептуализация. Най-известните от ученията на Буда по
този въпрос са представени в Праджняпарамита-хридая, наречена
също Сърдечната Сутра; но интересно че в тази сутра Будата изговаря едва
ли не само една дума. На края на обсъждането той само казва: “Добре
казано, добре казано.” и се усмихва. Той е създал ситуация, в която
учението за шунята е било изложено от други, вместо той да бъде
изразителят му. Той не наложил своята комуникация, а създал
ситуацията, в която могло да се случи учението, в която неговите
ученици били вдъхновени да открият и преживеят шунята. Има
дванадесет стила при представянето на дхарма и това е единия от тях.
Тази сутра разказва за Авалокитешвара, Бодхисатвата който
изразява състраданието и умелите средства, и Шарипутра, великият
архат който изразява праджня, знанието. Има известни различия между
тибетския и Японския превод и Санскритския оригинал, но всички версии
разказват, че Авалокитешвара бил принуден да се пробуди за шунята от
неумолимата сила на праджня. Тогава Авалокитешвара заговорил на
Шарипутра, който символизира научно настроения човек, или точното знание.
Ученията на Буда били сложени под микроскопа на Шарипутра, което ще
рече, че тези учения не били приети със сляпа вяра, а били изследвани,
практикувани, пробвани и доказани.
Авалокитешвара казал: “О, Шарипутра, формата е пуста, пустотата е
форма; формата не е различна от пустотата, пустотата не е различна
от формата.” Няма нужда да навлизаме в подробностите на техния
разговор, но можем да изследваме това твърдение за формата и пустотата,
което е основното послание на сутрата. И така, ние трябва да сме съвсем
точни и ясни за значението на термина “форма”.
Формата е онова, което е, преди ние да проектираме своите
концепции върху него. То е оригиналното състояние на “онова, което е
тук”, цветните, живи, впечатляващи, драматични, естетически качества,
които съществуват във всяка ситуация. Формата може да бъде кленово
листо, което пада от дървото и се приземява върху планинска река; тя може
да е пълнолунието, канавка на улицата или купчина боклук. Тези неща са
“онова, което е” и те всичките са в определен смисъл еднакви: те всичките
са форми, те всичките са обекти, те са просто онова, което е.
Преценките отнасящи се до тях са създадени едва по-късно в нашите умове.
Ако наистина разгледаме тези неща, такива каквито са - те са просто форми.
Така че формата е пуста. Но пуста от какво? Формата е пуста от
нашите предразсъдъци, пуста от нашите преценки. Ако не преценяваме и
категоризираме кленовото листо, което пада и се приземява в потока от
една страна, и купчината боклук в Ню Йорк от друга, тогава те са там, онова
което е. Те са пусти от предразсъдъци. Те са точно онова, което са,
разбира се! Боклука е боклук, кленовото листо е кленово листо, “онова,
което е” е “онова, което е.” Формата е пуста, ако я видим в отсъствието на
нашите собствени интерпретации.
Но пустотата също така е форма. Това е много дръзка забележка.
Мислехме, че сме успели да подредим всичко, мислехме, че сме успели да
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видим, че всичко е “еднакво”, ако премахнем своите предразсъдъци. Беше
се получила една красива картина: всичко лошо и всичко добро, които
виждаме, и двете са добри. Хубаво. Много елегантно. Но следващата точка
е, че пустотата също е форма, така че трябва да прегледаме нещата отново.
Пустотата на кленовото листо също е форма; то всъщност не е пусто.
Пустотата на купчината боклук също е форма. Да се опитаме да видим тези
неща като пусти означава също да ги облечем в концепции. Формата се
връща отново. Беше прекалено лесно, премахването на всички концепции
за да заключим, че всичко е просто онова, което е. Това би могло да бъде
бягство, нов начин да се утешим. Ние трябва действително да
почувстваме нещата, такива каквито са, качествата на купчинността на
боклука, качествата на листовостта на кленовото листо, нещовостта на
нещата. Ние трябва да ги почувстваме както трябва, не просто да се
опитваме да постелем покривало на пустота върху тях. Това изобщо не
помага. Ние трябва да видим ‘нещовостта’ на онова, което го има, суровите
и груби качества на нещата, точно каквито са. Това е един много точен
начин за виждане на света. Така че първо ние премахваме всичките си тежки
предразсъдъци и след това дори премахваме финото присъствие на такива
думи като “пусто,” което ни оставя сред нищото, напълно с онова, което е.
Най-накрая ние стигаме до заключението, че формата е просто
форма и пустотата е просто пустота, което е описано в сутрата като
виждането, че формата не е различна от пустотата и пустотата не е
различна от формата; те са неделими. Ние виждаме, че търсенето на
красота или философско значение на живота са просто начин, по който
затвърждаваме себе си, казвайки че нещата не са толкова лоши,
колкото си мислим. Нещата са толкова лоши, колкото си мислим!
Формата е форма, пустотата е пустота, нещата са точно каквито са и ние не
трябва да се опитваме да ги видим в светлината на някакъв вид задълбочен
възглед. Накрая ние се спускаме долу на земята, виждаме нещата, такива
каквито са. Това не означава да имаме вдъхновено мистично видение на
архангели, херувими и сладка музика, която свири. Вместо това нещата
са видени, каквито са, с техните собствени качества. Така че шунята в
този случай е пълното отсъствие на концепции или филтри от всякакъв
вид, отсъствието дори и концептуализацията “формата е пуста” и
“пустотата е форма”. То е въпрос на виждане на света по един директен
начин, без да желаем “по-висше” съзнание или значение, или дълбочина. То
е просто направо да възприемаме нещата буквално, такива каквито са в
собствената им светлина.
Може да попитаме как бихме могли да приложим това учение във
всекидневния живот. Има една история, че когато Будата е дал първото
си учение за шунята, някои от архатите получили инфаркт и умрели от
силата на учението. В седяща медитация тези архати били преживели
потъването в пространството, но те все още били вкопчени в
пространството. Дотолкова доколкото те все още се опирали на нещо,
имало все още преживяване и преживяващ. Принципът на шунята означава
да не се държиш за нищо, да не правиш разграничаване между това и
онова, да си увиснал никъде.
Ако видим нещата каквито са, тогава ние няма нужда да ги
интерпретираме или анализираме допълнително; ние няма нужда да се
опитваме да разбираме нещата като налагаме духовно преживяване или
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философски идеи върху тях. Както е казал един известен Зен учител:
“Когато ям, ям; когато спя, спя.” Просто прави онова което правиш,
напълно, изцяло. Да правиш това е да си риши, един честен, истинен
човек, един прям човек, който никога не прави разлика между това и
онова. Той прави нещата буквално, директно, каквито са. Той яде тогава,
когато му се яде; той спи, когато му се спи. Понякога Будата е описван като
Махариши, Великият Риши, който не се опитвал да бъде истинен, а просто
бил истински в своето отворено състояние.
Интерпретацията на шунята, която обсъждахме е възгледа на
философската школа Мадхямика, или “Средния Път”, основана от
Нагарджуна. Тя е едно описание на една реалност на преживяването, която
никога не може да бъде точно описана, защото просто думите не са
преживяването. Думите или концепциите само посочват частични аспекти
от преживяването. Всъщност съмнително е, че човек изобщо може да
говори за “преживяване” на действителността, тъй като това би
предполагало едно разделение между възприемащ и възприемано. И
накрая, съмнително е дали човек изобщо може да говори за “реалност”,
тъй като това би предполагало съществуването на някакъв обективен
познавател отвъд и отделен от нея, сякаш реалността е назовимо нещо
с определени предели и граници. Затова школата Мадхямика просто
говори за татхата, “каквото е”. Нагарджуна е предпочитал да подходи
към истината като вземе аргументите на другите философски школи с
тяхната собствена терминология и логически ги сведе до абсурд, вместо
самият той да предлага някакви дефиниции на реалността.
Има няколко други основни философски подхода към проблемите на
истината и реалността, които предшествали и повлияли на развитието на
школата Мадхямика. Тези линии на разсъждение намират свой израз не
само в по-ранните будистки философски школи, а също и в подходите на
теистичния Хиндуизъм, Веданта, Ислям, Християнство и повечето други
религиозни и философски традиции. От гледна точка на школата
Мадхямика, тези други подходи могат да бъдат групирани в три категории:
етерналисти, нихилисти и атомисти. Мадхямиките разглеждали първите два
от тези подходи като погрешни и третия като само частично правилен.
Първият и най-очевиден от тези три “погрешни разбирания на
реалността” е етернализма, един подход, който често е характерен за понаивните версии на теизъм. Етерналистичните доктрини разглеждат
явленията като съдържащи някакъв вид вечна същност. Нещата се раждат и
умират, и все пак те съдържат една същност, която не загива. Качеството
на вечно съществуване трябва да се припише на определено нещо, така
че поддръжниците на тази доктрина обикновено се спират на вяра в Бог,
душа, атман, недефинируема същност. По този начин вярващият
утвърждава, че нещо наистина съществува като солидно, продължаващо и
вечно. Утешително е да имаш нещо стабилно, за което да се хванеш, на
което да се опреш, един фиксиран начин за разбиране на света и твоята
връзка с него.
В един момент обаче вярващият в етерналистични доктрини може да
се обезсърчи от един Бог, който никога не е срещал, от една душа или
същност, която не може да открие. Което ни довежда до следващото и някак
си по-усложнено погрешно разбиране за реалността: нихилизма. Този
възглед твърди, че всичко е изградено от нищо - мистерия. Понякога
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този подход се проявява като едновременно теистични и атеистични
твърдения, че Божественото е непознаваемо. Слънцето грее, обсипва
земята със светлината си, помага на живота да расте, осигурява топлина и
светлина. Но не можем да открием произход на живота; няма логическа
начална точка, от която е започнала вселената. Животът и светът са
просто танца на мая, илюзията. Нещата са генерирани просто
спонтанно, от нищото. Така че нищото изглежда важно за този подход: една
непознаваема реалност, някак си отвъд привидните явления. Вселената
се случва мистериозно; изобщо няма истинско обяснение. Най-вероятно
нихилистът би казал, че човешкият ум не може да разбере такава мистерия.
Така, според този възглед за реалността, мистерията се счита за нещо. На
идеята, че няма отговор, се разчита и тя служи за отговор.
Нихилистичният подход провокира психологическото отношение на
фатализъм. Ти разбираш логически, че ако направиш нещо, други неща
се случват като последствия от него. Виждаш последователността на
причина и резултат, една верижна реакция, върху която нямаш контрол.
Този процес на верижна реакция извира от мистерията на “нищото”.
Следователно ако убиеш някой, твоята карма е била да го убиеш и това
е било неизбежно, предначертано. По същият начин ако направиш добро
дело, то няма нищо общо с това дали или не си буден. Всичко изкача от
това мистериозно “нищо” - което е нихилистичния подход към реалността.
Това е един много наивен възглед: човек оставя всичко на мистерията.
Винаги когато не сме достатъчно сигурни за неща, които лежат извън
обхвата на нашите концептуални идеи, тогава започваме да се
паникьосваме. Страхуваме се от собствената си несигурност и се
опитваме да запълним дупката с нещо друго. Другото нещо обикновено е
философски възглед – в случая, вярата в мистерията. Ние с голяма
готовност, с голям глад търсим нищото, изследваме всеки тъмен ъгъл в
своите опити да го открием. Но откриваме само трохите. Не откриваме
нищо повече. То е много мистериозно. Докато продължаваме да
търсим концептуален отговор, винаги ще има зони на мистерия, която
мистерия сама по себе си е още една концепция.
Независимо дали сме етерналисти, нихилисти или атомисти, ние
постоянно приемаме, че има “мистерия”, нещо което ние не знаем:
значението на живота, произхода на вселената и ключа към щастието. Ние
се борим за тази мистерия, опитвайки се да станем някой, който я знае или
притежава, назовавайки я “Бог”, “душа”, “атман”, “Брахман”, “шунята” и т.н.
Това определено не е подхода на Мадхямика към реалността, въпреки че
ранните Хинаяна школи на будизма до някаква степен са попаднали в този
капан, което е и причината, поради която техният подход се счита само за
частична истина.
Хинаяна подходът към реалността разглежда непостоянството като
върховната мистерия: онова, което е родено трябва да се промени и да
умре. Човек обаче не може да види самото непостоянство, а само
неговото проявление във формата. По тази причина Хинаянистите описват
вселената като атоми, които съществуват в пространството и моменти,
съществуващи във времето. Такива, те са атомистични плуралисти.
Хинаяна еквивалентът на шунята е разбирането на преходната и
несубстанциална същност на формата, така че медитативната практика на
Хинаяна е двустранна: обмисляне на многото аспекти на непостоянството
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– процесите на раждане, растеж, упадък и смърт и техните производни; и
практика на внимателността, която вижда непостоянството на умствените
събития. Архатът вижда умствените явления и материалните обекти и
започва да ги разглежда като моментни и атомистични събития. По този
начин той открива, че няма постоянна субстанция или солидно нещо
като
такова.
Този
подход
греши
с
концептуализирането
на
съществуването на същности, намиращи се в отношения едно спрямо
друго, в съществуването на “това” по отношение на “онова”.
Можем да видим трите елемента на етернализъм, нихилизъм и
атомистичен плурализъм в различни комбинации в почти всички основни
философии и религии в света. От гледна точка на Мадхямика, тези три
погрешни разбирания на реалността са в действителност неизбежни, ако
човек търси отговора на предварително постулиран въпрос, дотогава
докато той търси да разгадае така- наречената “тайна” на живота. Вярата в
нещо е просто начин за назоваване на мистерията. Йогачара, една Махāяна
философска школа, се опитала да елиминира мистерията като открила
един съюз между мистерията и феноменалния свят.
Основната насоченост на школата Йогачара е епистемологична. За
тази школа мистерията е интелигентността,
онова
което
познава.
Йогачарините разрешили мистерията като постулирали неделим съюз
между интелекта и явленията. Така няма индивидуален познаващ; по-скоро
всичко е “само-познато”. Има само “един ум”, който Йогачарините нарекли
“само-сияеща познаваемост”, и мислите, и емоциите, и хората, и
дърветата са негови аспекти. По тази причина в традиционната
литература тази школа се обозначава и с името читта-матра, или школа
“само ум”.
Школата Йогачара била първата школа на будистката мисъл,
която преминала отвъд разделението между познаващ и познаваемо. Така
нейните привърженици обясняват объркването и страданието като
произтичащи от погрешната вяра в индивидуален познаващ. Ако един човек
вярва, че познава света, тогава единият ум изглежда сякаш разцепен,
въпреки че всъщност неговата ясна повърхност само е развълнувана.
Обърканият човек чувства, че има мисли и реакции по отношение на
външните явления и по този начин е хванат в една постоянна ситуация на
действие и реакция. Просветленият осъзнава, че мислите и емоциите от
една страна, и така-наречения външен свят от друга, са и двете “игра на
ума”. По този начин просветленият човек не е хванат в дуализма на субект и
обект, вътрешно и външно, познаващ и познаваемо, аз и другия. Всичко е
само-познато.
Нагарджуна
обаче
оспорил
предложението
“само-ум”
на
Йогачарините, и всъщност, поставил под въпрос самото съществуване на
“ума”. Той изучил дванадесетте тома на писанията Праджняпарамита,
които произхождат от второто завъртане на Колелото на Доктрината от
Будата, учението от средния етап от живота му. Заключенията на
Нагарджуна са обобщени в принципа на “не-пребиваването”, основният
принцип на школата Мадхямика. Той казал, че всеки философски възглед
може да бъде оборен, че човек не трябва да се хваща за който и да
било отговор или описание на реалността, независимо дали краен или
умерен, включително и в идеята за “един ум”. Дори и да се каже, че непребиваването е отговорът е заблуда, защото човек не трябва да пребивава
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и в не-пребиваването. Пътят на Нагарджуна е бил път на не-философия,
което изобщо не било просто друга форма на философия. Той казал:
“Мъдрите не трябва да се хващат дори за средата.”
Философията Мадхямика е един критичен поглед върху теорията на
Йогачарините, че всичко е аспект на ума. Аргументът на Мадхямика гласи:
“За да кажеш, че умът съществува или че всичко е игра на един ум, трябва
да има някой, който наблюдава ума, познаващият ума, който утвърждава
неговото съществуване.” Така че цялата Йогачара по необходимост е
теория от страна на един наблюдател. Но според собствената
философия на Йогачарините за само-сияйната познаваемост, субективните
мисли за обект са измамни, тъй като няма субект и обект, а само един ум,
от който наблюдателят е част. Следователно е невъзможно да се твърди,
че единия ум съществува. Като физическото око, само-сияйната
познаваемост не може да види сама себе си, точно както един бръснач
не може да пореже себе си. Според признанието на самите Йогачарини,
няма кой да знае, че единия ум съществува.
В такъв случай какво можем да кажем за ума или реалността? Тъй като
няма кой да възприеме ума или реалността, идеята за съществуване в
смисъл на “неща” и “форма” е измамна; няма реалност, няма някой,
който възприема реалността и няма мисли, породени от възприемането
на реалността. След като веднъж сме премахнали този предразсъдък
за съществуването на ум и реалност, тогава ситуациите се появяват
чисти, каквито са. Няма кой да наблюдава, няма кой да знае каквото и да
било. Реалността просто е, и това се има пред вид под термина “шунята”.
Чрез това прозрение наблюдателят, който ни отделя от света, е премахнат.
От къде тогава започва вярата в “Аз” и целия невротичен процес?
Грубо казано, според Мадхямиките, винаги когато се случи възприемане
на форма, има една незабавна реакция на запленяване и несигурност от
страна на един подразбиращ се възприемащ формата. Тази реакция е
почти мигновена. Отнема само частица от частица от секундата. И
веднага щом сме създали разпознаване на онова, което нещото е,
следващата ни реакция е да му дадем име. С името, разбира се, идва
концепцията. Ние се стремим да концептуализираме обекта, което означава,
че на този етап ние вече не сме способни да възприемем нещата, такива
каквито те всъщност са. Ние сме създали един вид пълнеж, един филтър
или покривало между себе си и обекта. Това е, което пречи на
поддържането на постоянна осъзнатост и по време и след медитационната
практика. Това покривало не ни позволява да развием панорамната
осъзнатост и присъствието на медитативно състояние, защото отново и
отново ние не сме способни да видим нещата, такива каквито са. Ние се
чувстваме принудени да именуваме, да преведем, да мислим критично, и
тази дейност ни отдалечава още повече от прякото и точно възприятие.
Така че шунята не е просто осъзнаване на това какво сме и как сме по
отношение на такъв и такъв обект, а по-скоро е една яснота, която
преминава отвъд концептуалния пълнеж и безсмисленото объркване. Човек
вече не е запленен от обекта, нито пък е ангажиран с ролята на субект.
Това е свобода от това и онова. Което остава е открито пространство,
отсъствието на дихотомията това-онова. Това се има пред вид под Средния
Път, или Мадхямика.
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Преживяването на шунята не може да бъде развито без първо
човек да е работил, преминавайки през тесния път на дисциплината и
техниката. Техниката е необходима като начало, но на определен етап също
така е необходимо техниката да отпадне. От крайна гледна точка целият
процес на учене и практика е доста безсмислен. Можем да видим
отсъствието на его с един поглед. Но ние не бихме приели такава проста
истина. С други думи трябва да учим, за да можем да се отучим. Целият
процес е процесът на разграждане на егото. Ние започваме като се учим
да се справяме с невротичните мисли и емоции. След това измамните
концепции са премахнати чрез разбирането на пустотата, или откритостта.
Това е преживяването на шунята. Шунята на санскрит буквално означава
“лишено”, или “пустота”, това ще рече “пространство”, отсъствието на
всякакви концептуални атрибути. Затова Нагарджуна казва в своя Коментар
върху Мадхямика: “Точно както слънцето разсейва тъмнината, съвършеният
мъдрец е победил лъжливите навици на ума. Той не вижда ума или
мислите произтичащи от ума.”
Сърдечната Сутра завършва с “великото заклинание”, или мантра.
В тибетската версия се казва:
“Следователно
мантрата
на
трансцеденталното
знание,
мантрата
на
дълбокото
прозрение,
ненадминатата мантра, мантрата която няма равна, мантрата която
успокоява всичкото страдание трябва да се знае като истина, защото няма
заблуда.” Мощта на тази мантра не идва от някаква въображаема
мистична или магическа сила на думите, а от тяхното значение. Интересно
е, че след като обсъжда шунята – формата е пуста, пустотата е форма,
формата не е различна от пустотата, пустотата е идентична с формата и
т.н. – сутрата продължава с обсъждане на мантра. В началото тя описва
медитативното състояние и накрая говори за мантра, или думи. Това е
така, защото в началото ние трябва да развием увереност в своето
разбиране, изчиствайки всички предразсъдъци; нихилизма, етернализма,
всички обекти на вяра, които трябва да бъдат отсечени, да бъдат
превъзмогнати. И когато човек е напълно на показ, напълно разсъблечен, с
напълно свалена маска, напълно гол, напълно открит – точно в този момент
той вижда силата на думата. Когато базовото, абсолютно, окончателно
лицемерие е премахнато, тогава човек действително започва да вижда
скъпоценността в нейния блясък: енергичното, живо качество на
откритостта, живото качество на предаването, живото качество на
отричането.
Отричането в този случай не е просто отхвърляне на нещо, а след
като сме изхвърлили всичко, започваме да чувстваме живото качество на
покоя. И този покой и мир не е немощен покой, немощна отвореност, а има
силен характер, едно непобедимо качество, едно непоклатимо качество,
защото не допуска никакви лицемерни пропадъци. То е пълен мир във
всички посоки, така че не съществува дори и мъничко тъмно ъгълче, в
което да се скрият съмнението и лицемерието. Пълната откритост е пълна
победа, защото ние не се страхуваме, изобщо не се опитваме да защитим
себе си. По тази причина това е велика мантра. Човек може да си помисли,
че вместо да казва Ом гатé гатé парагатé парасáмгатé бодхи сваха,
тази мантра би казала нещо за шунята – Ом шунята махашунята –
или нещо от сорта. Вместо това тя казва, гатé гатé – “отишъл, отишъл,
отишъл отвъд, напълно отпътувал.” Това е много по-силно от това да се
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каже “шунята”, защото думата “шунята” може да предполага философска
интерпретация. Вместо да формулира нещо философско, тази мантра
излага онова, което лежи отвъд философията. Следователно тя е гатé гатé
– “отпътувал, предал се, отървал се, отворен”. Първото гатé е “отървал
се от покривалото на конфликтните емоции”. Второто гатé символизира
покривалото на примитивните възгледи за реалността. Това ще рече,
първото гатé изразява идеята, че “формата е пуста”, а второто гатé се
отнася до това, че “пустотата е форма”. След това следващата дума от
мантрата е парагатé – “преминал отвъд, напълно разкрит”. Сега формата е
форма – парагатé – и не само че формата е форма, но и пустотата е
пустота, парасáмгатé – “напълно преминал отвъд”. Бодхи. Бодхи тук
означава “напълно пробуден”. Значението е “предаден, без никакви маски,
гол, напълно открит”. Сваха е традиционен завършек на мантри, който
означава “Така да бъде.” “Отишъл, отишъл, отишъл отвъд, напълно разкрит,
пробуден, така да бъде.”
Въпрос: Как желанието води до раждане?
Отговор: Всеки път когато има желание, има ново раждане. Ти
‘посаждаш’ желание, искайки да направиш нещо, искайки да се вкопчиш в
нещо. Тогава това желание да се вкопчиш, също от своя страна поканва и
още нещо. Раждане тук означава раждането на ново объркване, на
ново разочарование, на ново желание. Например ако имаш голямо
желание за пари и успееш да се сдобиеш с много от тях, след това също
така ще искаш да си купиш нещо с тези пари. Едно нещо води до
следващото, една верижна реакция, така че желанието се превръща в един
вид мрежа. Ти искаш нещо, искаш да привлечеш нещо към себе си,
постоянно.
Преживяването на шунята, прецизното и ясно виждане на онова,
което е, някак си прекъсва тази мрежа, тази паяжина, защото паяжината
е изплетена в пространството на желанието, в пространството на
искането. И когато пространството на шунята го замени, така да се каже,
цялата концептуална структура на желанието е напълно премахната, сякаш
си пристигнал на друга планета с различен въздух или на място без
никакъв кислород. Така че шунята осигурява нова атмосфера, едно ново
обкръжение, което не поддържа вкопчването или пристрастяването.
Следователно преживяването на шунята също така прави невъзможно
посяването на семето на карма, което е причината, поради която се казва,
че шунята е онова, което дава живот на всички буди, на всички пробудени.
“Пробуден” означава да не си въвлечен във верижните реакции и
усложнения на кармичния процес.
Въпрос: Защо става така, че толкова много от нас имаме такава силна
тенденция да не виждаме нещата, такива каквито те действително са?
Отговор: Мисля че основно, защото се страхуваме, че ще ги видим.
Въпрос: Защо се страхуваме да ги видим?
Отговор: Искаме една пъпна връв прикрепена към егото, от която да
можем да се храним през всичкото време.
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Въпрос:
Може ли това разбиране на “пустотата е форма” да бъде
постигнато чрез практиката на медитационни техники или то трябва да дойде
спонтанно?
Отговор: Възприемането на шунята не се постига чрез практиката на
умствена гимнастика; то е въпрос на това в действителност да я видиш.
Тя може да бъде възприета по време на седяща медитация или може да
бъде видяна в житейските ситуации. Няма определена схема за постигането
на това. В случая на Нāропā, великият Индийски йоги, той възприел
шунята, когато учителят му свалил сандала си и го ударил с него по
бузата. Точно в този момент той я видял. Зависи от конкретната
ситуация.
Въпрос: В такъв случай това не е нещо, което тръгваш да търсиш?
Отговор: Ако човек е наистина целеустремен, наистина посветен на
това да я открие, наистина решен да я разбере, тогава той трябва да се
откаже от търсенето й.
Въпрос: Изпитвам известно затруднение съчетавайки идеята за шунята,
с това което се случва в момента.
Отговор: Когато имаш преживяване на шунята това не означава, че
преставаш да възприемаш, че преставаш да живееш на Земята. Ти все още
живееш на Земята, но виждаш по-точно онова, което е тук. Ние вярваме, че
познаваме нещата, каквито са, но ние виждаме само своята версия, която
не е съвсем пълна. Има много още да се научи за истинските фини
моменти от живота. Нещата, които виждаме, са една много груба версия на
онова, което е. Да имаш преживяване на шунята не означава, че целият свят
напълно се разтваря в пространството, а че започваш да забелязваш
пространството, така че светът някак си става по-малко претрупан.
Например ако искаме да комуникираме с някой, може да се подготвим да
кажем това и това, за да го успокоим и да му обясним нещата. Но след това
той се появява с толкова много собствени усложнения, той самият е толкова
разбалансиран, че преди да разбереш къде се намираш, си напълно объркан
от него. Ти споделяш неговото объркване, вместо да имаш яснотата, която
си приготвил в началото. Ти си бил напълно погълнат от неговото
объркване. Така че шунята означава да видиш през объркването. Запазваш
прецизността и яснотата през цялото време.
Въпрос: И с това преживяване все още си жив в този свят?
Отговор: Да, разбира се! Виждаш ли, просветлението не означава, че
умираш. В противен случай просветлението би било вид самоубийство,
което е абсурдно. Това е нихилистичният подход, опита да се избяга от
света.
Въпрос: Просветленият човек всезнаещ ли е?
Отговор: Страхувам се, че това е погрешно заключение извлечено от
Йогачаринската теория за единия ум, една теория която също се е
появила и в други религиозни и философски традиции. Идеята е, че
просветленият човек се е превърнал в единия ум и по тази причина знае
всичко, което винаги е било или би могло да бъде. Винаги се получава този
вид трактовка, когато хората започнат да се занимават с “мистерията”, с
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непознаваемото. Но се страхувам, че всъщност няма такова нещо като
единия ум.
Въпрос: Как може човек да започне да вижда онова, което е?
Отговор: Като не започва, като изостави идеята за започване. Ако
се опиташ да утвърдиш определена територия – моето преживяване –
тогава няма да видиш шунята. Трябва напълно да изоставиш идеята за
територия. Което може да се постигне, не е невъзможно. Това не е
просто философско предположение. Човек може да изостави идеята за
територия, човек може да не започне.
Въпрос: Дали това да се опитваш, докато не се откажеш от изнемога, е част
от не-започването? Може ли човек да се откаже, преди да е опитал? Има
ли някакъв кратък път? Трябва ли маймуната да премине през целия
процес на блъскането на главата си в стените и халюцинациите?
Отговор: Мисля че трябва. Внезапното просветление идва само с
изтощението. Неговата внезапност не означава задължително, че има
кратък път. В определени случаи хора могат да преживеят един внезапен
проблясък на просветление. Но ако не си проправят път през това,
техните привични мисловни схеми ще се възобновят и умовете им ще се
натоварят отново. Човек трябва да извърви пътуването защото, както
казахте, в момента в който започваш да се разочароваш го получаваш.
Въпрос: Това сякаш отвежда обратно до Хинаяна пътя на дисциплината.
Вярно ли е това?
Отговор: Да, медитацията е усилена работа, ръчна работа, така да се каже.
Въпрос: След като си започнал, изглежда че има какво да се прави?
Отговор: Има какво да се прави, но в същото време каквото и да правиш е
само свързано с момента, вместо да е свързано с постигането на някаква
цел в бъдещето - което ни довежда обратно при практиката на медитация.
Медитацията не е въпрос на започване на пътя; тя е осъзнаване, че вече си
на пътя – напълно в настоящността на самия този момент – сега, сега, сега.
Ти в действителност не започваш, защото всъщност никога не си напускал
пътя.
Въпрос: Вие описахте просветлените хора като свободни от кармичната
верига. Бих искал да знам какво имате пред вид под това, защото на мен ми
се струва, че те създават нова кармична верига.
Отговор: Думата “карма” означава “създаване”, или “действие” –
верижна реакция. Например гледайки към бъдещето, ние посяваме едно
семенце в настоящето. В случая на просветлените хора, те не кроят планове
за бъдещето, защото нямат желание да създават сигурност за себе си. Те
повече нямат нужда да знаят схемата на бъдещето. Те са победили
предразсъдъка “бъдеще”. Те са напълно в сегащността. Сегащността има в
себе си потенциала на бъдещето, както и този на миналото.
Просветлените напълно са овладели неспокойните и параноични действия
на ума. Те са напълно, изцяло в момента; следователно те са свободни
от посяването на нови семенца карма. Когато
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бъдещето дойде, те не го виждат като резултат от своите добри действия в
миналото; те през цялото време го виждат като настояще. Така че те не
създават никакви нови верижни реакции.
Въпрос: “Пробуденото качество” различно ли е от това просто да
пребиваваш в настоящето?
Отговор: Да. Просветлението е да си пробуден в настоящето.
Например животните живеят в настоящето и, що се отнася до това, едно
бебе живее в настоящето; но това е доста различно от това да си пробуден
или просветлен.
Въпрос: Не разбирам съвсем какво имахте пред вид, когато казахте, че
животните и бебетата живеят в настоящето. Каква е разликата между това
да живееш по този начин в настоящето и това да си просветлен?
Отговор: Мисля че е въпрос на разликата между хващането за нещо и
действителното пребиваване в сегащността, в смисъл на “пробуденост”. В
случая на едно дете или животно, то е в настоящето, но то се е хванало за
това настояще. Като се хващат за него те получават някакъв вид обратна
връзка, въпреки че може да не забелязват постоянно това. В случая на
един просветлен човек, той не се е хванал за идеята – “Аз съм просветлено
същество” – защото той напълно е преминал отвъд идеята за “Аз съм.” Той
просто напълно е там. Разделението между субект и обект е било
напълно превъзмогнато.
Въпрос: Ако просветленото същество е без его и чувства мъката и тъгата
на онези около него, но не задължително чувства в себе си такива неща,
тогава бихте ли нарекли неговата готовност да им помогне да преодолеят
трудностите си “желание”?
Отговор: Не мисля. Желанието се намесва, когато искаш да видиш някой
щастлив. Когато този човек е щастлив, тогава и ти се чувстваш щастлив,
защото действията, които си извършил, за да го направиш щастлив са, в
определен смисъл, извършени заради теб, а не заради него. Ти би искал да
го видиш щастлив. Едно просветлено същество няма такова отношение.
Когато някой се нуждае от неговата помощ, той просто я дава; не е замесена
само-благодарност или само-поздравление.
Въпрос: Защо именувахте своя център тук Карма Дзонг?
Отговор: Карма означава “действие” както и “Буда дейност”, и Дзонг
е тибетската дума за “крепост”. Ситуациите просто се представят, вместо
да са предварително обмислени. Те постоянно се развиват, случвайки се
доста спонтанно. Също така сякаш има огромно количество енергия в
центъра, което също може да бъде казано за карма. Това е енергия, която не
се е появила по погрешка тук, енергия, която е в крепостта. Онова което се
случва, определено трябваше да се случи. То приема формата на спонтанни
кармически връзки вместо на мисионерска работа или обръщането на хора
към будизма.
Въпрос: Как бихте свързали самадхи и нирвāна с концепцията за шунята?
Отговор: Тук има един проблем с думите. Не става въпрос за различия;
става въпрос за различни акценти. Самадхи е пълно ангажиране и нирвāна
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е свобода, и те и двете са свързани с шунята. Когато преживяваме
шунята, ние сме напълно ангажирани, без дуалното разделение на субект
и обект. Ние също така сме свободни от объркване.
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Праджня и Състраданието
ОБСЪЖДАЙКИ ШУНЯТА ние открихме, че налагаме своите предразсъдъци,
своите идеи, своята версия за нещата върху явленията вместо да виждаме
нещата, такива каквито са. След като веднъж успеем да видим през
покривалото на предразсъдъка, ние откриваме, че това е безсмислен и
объркан начин на прикрепяне на дръжки на преживяванията, без да се
замисляме дали дръжките им пасват или не. С други думи,
предразсъдъците са една форма на сигурност. Когато видим нещо, ние
незабавно го именуваме и го поставяме в категория. Но формата е пуста; то
няма нужда от нашето категоризиране, за да изрази напълно природата си,
за да бъде онова, което е. Формата сама по себе си е пуста от
предразсъдък.
Но пустотата е форма. Това означава, че на това ниво на разбиране
ние придаваме прекалено голяма стойност на виждането на формата,
свободна от предразсъдъци. Бихме желали да изпитаме този вид
прозрение, сякаш виждането на формата пуста е състояние, в което
можем да вкараме насила умовете си. Ние търсим пустотата, така че тя
също се превръща в нещо, една форма, вместо да е истинска пустота. Това
е проблем на прекалено голямата амбиция.
Затова за нас следващият етап е да изоставим своята амбиция да
виждаме формата като пуста. В този момент формата действително се
появява иззад покривалото на нашите предразсъдъци. Формата е форма,
гола форма, без никакви философски значения зад нея. И пустотата е
пустота; няма нищо, за което да се хванеш. Открили сме преживяването на
не-дуалност.
Въпреки това, след като сме разбрали, че формата е форма и
пустотата е пустота, ние продължаваме да ценим своето прозрение в
недуалността. Все още има едно чувство за познаващ, за онзи, който
изживява прозрението. Има едно осъзнаване, че нещо е било премахнато, че
нещо липсва. По един фин начин ние се хващаме за не-дуалността. Тук ние
навлизаме в един преходен етап между Пътя на Махāяна и Тантра, в която
праджня е постоянно преживяване и състраданието вече не е
целенасочено. Но все още има някаква само-осъзнатост, някакво чувство за
възприемане на нашата собствена праджня и състрадание, някакво чувство
за проверяване и ценене на действията ни.
Както обсъдихме в разговора за действията на Бодхисатвата, праджня
е много ясно, прецизно и интелигентно състояние на съществуване. То
притежава едно остро качество, способността да пронизва и да разкрива
ситуациите. Състраданието е отворената атмосфера, в която праджня
вижда. Тя е една открита осъзнатост на ситуациите, която подбужда
действието, информирана от окото на праджня. Състраданието е много
мощно, но то трябва да е насочено от интелигентността на праджня, точно
както интелигентността има нужда от атмосферата на основната откритост
на състраданието. Тези две трябва да дойдат едновременно.
Състраданието
съдържа
фундаментално
безстрашие,
безстрашие без колебание. Това безстрашие намира израз в огромна
щедрост, за разлика от безстрашието на разпростирането на собствената
власт над другите. Това “щедро безстрашие” е основната същност на
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състраданието и преминава отвъд животинския инстинкт на егото. Егото би
желало да установи своята територия, докато състраданието е напълно
открито и приветливо. То е един жест на щедрост, който не
пренебрегва никой.
Състраданието започва да участва в практиката на медитация,
когато преживееш не само спокойствие и мир, но и топлота. Има едно
велико чувство на топлота, което поражда безкрайна отвореност и
приветливост. Когато се появи това чувство, вече няма никакво
неспокойствие или страх, че външни влияния ще подействат като
препятствия в твоята практика на медитация.
Тази инстинктивна топлота, която се развива в медитационната
практика, също се разпростира и в след-медитационното преживяване на
осъзнатост. С този вид истинска осъзнатост ти не можеш да разделиш себе
си от действията си. Да направиш това би било невъзможно. Ако се опиташ
да се съсредоточиш върху действието си – приготвянето на чаша чай или
която и да е всекидневна дейност
– и в същото време се опиташ да си осъзнат, ти живееш в едно състояние
на сън. Както е казал един от великите тибетски учители: “Да се опитваш да
комбинираш осъзнатостта и действията по неумел начин е като да се опиташ
да смесиш олио и вода.” Истинската осъзнатост трябва да бъде отворена, а
не предпазлива и защитна. Тя е открития ум, да преживееш пространството
в ситуацията. Може да работиш, но осъзнатостта може също да работи в
контекста на работата ти, която в такъв случай би била практиката на
състрадание и медитация.
По принцип осъзнатостта отсъства от живота ни; ние сме напълно
погълнати от онова, което правим и забравяме за останалата част от
обкръжението, напълно го пренебрегваме. Но позитивната сила на
състраданието и праджня е отворена и интелигентна, остра и пронизваща,
дава ни един панорамен поглед върху живота - който разкрива не само
специфични действия и събития, а също и цялата специфична среда, в
която се случва всяко едно от тях. Това създава подходящата ситуация за
комуникиране с други хора. При общуването с други хора ние не трябва да
осъзнаваме само онова, което те казват, но трябва да сме отворени
също така и към целия тон на тяхното същество. Действителните думи
и усмивка на един човек изразяват само частица от неговата комуникация.
Онова което действително е важно, е качеството на неговото присъствие,
начинът по който той ни се представя. Това казва много повече от самите
думи.
Когато един човек е едновременно мъдър и състрадателен, неговите
действия са много умели и излъчват огромна енергия. Това умело действие е
наречено упая, “умели средства”. Тук “умело” не означава хитро или
дипломатично. Упая просто се случва в отговор на дадена ситуация. Ако
един човек е напълно отворен, неговата реакция към живота ще бъде
много директна, може би дори скандална от конвенционална гледна
точка, тъй като “умелите средства” не позволяват никакви безсмислици.
Те разкриват и се справят със ситуациите, такива каквито са - това
е една изключително умела и прецизна енергия. Ако покривалата и
маските, които носим, внезапно бъдат отнесени от тази енергия, би било
изключително болезнено. Би било неловко, защото бихме се оказали без
нищо върху себе си, голи. В такъв един момент този вид отвореност и
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директност, скандално прямата природа на праджня и състраданието може да
ни изглежда студена и безлична.
За конвенционалния начин на мислене състраданието означава просто
да си мил и топъл. Този вид състрадание е описвано в писанията като
“бабината любов”. Може да се очаква, че практикуващият този вид
състрадание ще бъде изключително мил и нежен; той не би наранил и
бълха. Ако имаш нужда от нова маска, от ново одеяло, с което да се
стоплиш, той ще ти го осигури. Но истинското състрадание е безжалостно от
гледна точка на егото, защото то не отчита стремежа на егото да поддържа
себе си. То е “луда мъдрост”. То е напълно мъдро, но в същото време е
лудо, защото не реагира на буквалните и простовати опити на егото да
подсигури собствения си комфорт.
Логичният глас на егото ни съветва да сме мили към другите, да
бъдем добри момчета и момичета и да водим невинни малки животчета.
Работим обикновената си работа и си наемаме една уютна стаичка или
апартамент; бихме искали да продължаваме по този начин, но изведнъж
нещо се случва, което ни изважда от сигурното ни малко гнезденце. Или
ставаме изключително депресирани, или се случва нещо изключително
болезнено. Започваме да се чудим защо небесата са толкова лоши към нас.
“Защо трябва Бог да ме наказва? Аз бях добър човек, никога никой не съм
наранил.” Но в живота има нещо повече от това.
Какво се опитваме да подсигурим? Защо толкова искаме да
защитим себе си? Внезапната енергия на безжалостно състрадание ни
откъсва от нашия комфорт и сигурност. Ако никога не преживеем този вид
шок, няма да сме способни да се развиваме. Трябва да бъдем изритани от
своя обикновен, монотонен и удобен стил на живот. Смисълът на
медитацията не е просто да бъдем честни или добри в конвенционалния
смисъл, опитвайки се само да поддържаме своята сигурност. Трябва да
започнем да бъдем състрадателни и мъдри във фундаментален смисъл, и да
се свържем със света, какъвто е.
Въпрос: Може ли да обсъдите основната разлика между любовта и
състраданието, и в каква връзка помежду си се намират те?
Отговор: Любов и състрадание са мъгляви термини; можем да ги
интерпретираме по различни начини. По принцип в живота си ние
възприемаме един подход на вкопчване, опитвайки се да се прикрепим към
различни ситуации, за да постигнем сигурност. Може би считаме някой за
свое дете, или от друга страна, можем да предпочитаме да разглеждаме
себе си като безпомощни бебета и да скочим в скута на някой. Този скут
може да принадлежи на някой индивид, на организация, на общност, на
учител, на която и да е родителска личност. Така наречените
“любовни” взаимоотношения обикновено се развиват по една от тези две
схеми. Или сме хранени от някой, или ние храним другите. Това са
фалшиви, изкривени видове любов и състрадание. Стремежът към
обвързване – това че бихме искали да “принадлежим”, да бъдем нечие дете,
или че бихме искали те да бъдат наше дете – очевидно е много силен.
Личност или организация, или институция, или нещо - независимо какво може да се превърне в наше дете; ние можем да го храним, да му даваме
мляко, да насърчаваме растежа му. Или пък в противен случай
организацията е голямата майка, от която постоянно се храним. Без нашата

UPADESA.ORG	
  

125	
  

“майка” ние не можем да съществуваме, не можем да оцелеем. Тези две
схеми са приложими към всяка житейска енергия, която има потенциал да
ни забавлява. Тази енергия може да е толкова проста като обикновено
приятелство или вълнуваща дейност, която бихме искали да предприемем,
или толкова сложна като женитба или избора на кариера. Или искаме да
контролираме вълнението, или искаме да станем част от него.
Има обаче друг вид любов и състрадание, трети вид. Просто
бъди онова, което си. Не свеждаш себе си до нивото на бебе, нито
изискваш от друг да скочи в скута ти. Просто си онова, което си, в света, в
живота. Ако ти можеш да бъдеш онова което си, външните ситуации ще
станат онова което са, автоматично. Тогава можеш да общуваш директно
и точно, без да се оплиташ в никакви безсмислици, в никакви емоционални
или философски, или психологически интерпретации. Този трети начин е
един балансиран начин на отвореност и комуникация, който автоматично
създава огромно пространство, място за творческо развитие, място в което
да се танцува и да се получи обмен.
Състрадание означава, че не играем играта на лицемерие или
само-заблуда. Например, ако искаме нещо от някой и кажем “Обичам те”,
често ние се надяваме, че ще можем да го примамим в своята територия,
на наша страна. Този начин за използване на любовта е невероятно
ограничен. “Трябва да ме обичаш, дори и ако ме мразиш, защото аз съм
изпълнен с любов, аз преливам от любов, напълно съм опиянен!” Какво
означава това? Просто че другият човек трябва да се втурне в твоята
територия, защото ти казваш че го обичаш, че няма да го нараниш. Това е
много съмнително. Никой интелигентен човек няма да се поддаде на този
номер. “Ако наистина ме обичаш такъв какъвто съм, защо искаш да
навлизам в твоята територия? Защо изобщо е това с териториите и
изискванията? Какво искаш от мен? Как да съм сигурен, че ако наистина
навляза в твоята ‘любяща’ територия, ти няма да ме доминираш, че няма
да създадеш клаустрофобична ситуация със своите прекалени изисквания
за любов?” Дотогава докато в любовта на човек става дума за територии,
другите хора ще бъдат подозрителни към неговото “любящо” и
“състрадателно” отношение. Как да сме сигурни, ако ни е приготвено
ядене, че храната не е напоена с отрова? Тази отвореност от
централизирана личност ли идва, или е тотална отвореност?
Основната характеристика на истинското състрадание е чиста и
безстрашна откритост без териториални ограничения. Няма нужда да си
любящ и мил към съседите си, няма нужда да говориш приятно на хората и
да си слагаш мила усмивка на лицето. Тази малка игра е
неприложима. Всъщност тя е неловка. Истинската отвореност съществува
на една много по-широка основа, една революционно широка и отворена
основа, на вселенска основа. Състраданието означава да си толкова
възрастен, колкото си, докато все пак поддържаш едно детско качество. В
будистките учения символът на състраданието, както вече казах, е луната
която свети в небето и се отразява в сто купички с вода. Луната не
поставя изисквания, “Ако се отвориш към мен аз ще ти направя услуга и ще
те осветя.” Луната просто си свети. Номерът е да не се опитваш да
облагодетелстваш някой, или да го направиш щастлив. Няма публика,
няма “аз” и “тях”. Става въпрос за един открит дар, завършена щедрост
без относителните понятия за даване и взимане. Това е основната
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откритост на състраданието: да се отвориш без изисквания. Просто бъди
онова което си, бъди господар на ситуацията. Ако просто “си”, тогава
животът ще тече около и през теб. Това ще те доведе до работене и
комуникация с някой, което разбира се изисква огромна топлота и
отвореност. Ако можеш да си позволиш да бъдеш онова, което си, тогава
нямаш нужда от “презастраховката” на опитите да бъдеш добър човек,
благонравен човек, състрадателен човек.
Въпрос: Безжалостното състрадание звучи жестоко.
Отговор: Конвенционалният подход към любовта е като този на един баща,
който е крайно наивен и би искал да помогне на децата си да задоволят
всичките си желания. Той може да им даде всичко: пари, алкохол, оръжие,
храна – всичко, което ще ги направи щастливи. Обаче, може да има един
друг вид баща, който не просто ще се опитва да направи децата си
щастливи, но и ще работи за фундаменталното им здраве.
Въпрос: Защо един напълно състрадателен човек би имал желание да дава
каквото и да било?
Отговор: Не става въпрос точно за даване, а за отваряне, да се свържеш с
другите хора. Става въпрос за това да отчетеш съществуването на другите
хора, такива каквито са, вместо да се свържеш с хората според
определена и предначертана идея за комфорт и дискомфорт.
Въпрос: Идеята за безжалостно състрадание не е ли залегнала значителна
опасност от самозаблуда? Един човек може да си мисли, че е безжалостно
състрадателен, докато всъщност само намира оправдание за агресията си.
Отговор: Определено, да. Точно защото това е толкова опасна идея, аз
изчаках до този момент, за да я представя - след като обсъдихме духовния
материализъм и будисткия път като цяло, и след като изложих основата на
интелектуалното разбиране. На нивото, което аз обсъждам, ако един ученик
е в положение действително да практикува безжалостно състрадание, той
трябва вече да е извършил огромно количество работа: медитация,
изучаване, пресичане, откриване на самозаблудата, и чувството за
хумор, и т.н. След като един човек е преживял този процес, след като е
извършил това дълго и трудно пътуване, тогава следващото откритие е
това на състраданието и праджня. Докато човек не е изучавал и
медитирал много, за него би било изключително опасно да практикува
безжалостно състрадание.
Въпрос: Може би един човек може да се развие до определен вид
отвореност, състрадание по отношение на другите хора. Но тогава той
открива, че дори и това състрадание е все още ограничено, все още е
определена схема. Винаги ли разчитаме на своята отвореност, която да ни
носи? Има ли начин да сме сигурни, че не се самозаблуждаваме?
Отговор: Това е много просто. Ако се самозаблуждаваме, в началото ще
има един вид съглашение, което автоматично правим със себе си. Със
сигурност всеки е изпитал това. Например, ако говорим с някой и
преувеличаваме историята си, дори преди да отворим устата си ще си кажем
наум “Знам че преувеличавам, но бих искал да убедя този човек.” Ние
играем тази малка игричка през цялото време. Така че става въпрос
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действително да слезем до нивото, в което сме истински честни и
напълно отворени към себе си. Въпросът не е в отвореността към
другите. Колкото повече се отваряме към себе си, напълно и истински,
тогава толкова по-голяма отвореност се излъчва към другите.
Ние
действително знаем кога се самозаблуждаваме, но се опитваме да си
играем на глухонеми по отношение на собствената си самозаблуда.
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Тантра
СЛЕД КАТО БОДХИСАТВАТА Е ОТСЯКЪЛ ФИКСИРАНИТЕ КОНЦЕПЦИИ с меча на
праджня, той достига до разбирането, че “формата е форма, пустотата е
пустота”. На този етап той е способен да се справя със ситуациите с огромна
яснота и умение. Докато отива дори и по-нататък по Пътя на Бодхисатва,
праджня и състраданието се задълбочават и той преживява поголямо
осъзнаване
на интелигентността и пространството, и по-голямо
осъзнаване на покоя и мира. Покоят в този смисъл е неунищожим,
изключително мощен. Не можем да бъдем истински спокойни, ако не
притежаваме в себе си непобедимото качество на покоя; едно немощно или
временно спокойствие винаги може да бъде разрушено. Ако се опитаме да
бъдем мили или миролюбиви по един наивен начин, срещата с трудна или
неочаквана ситуация може да попречи на нашето осъзнаване на мира,
защото този мир няма сила в себе си, няма характер. Така че мирът трябва
да е стабилен, с дълбоки и солидни корени. Той трябва да притежава
качеството на земята. Ако притежаваме сила в смисъла на егото, ние се
опитваме да упражняваме тази сила и да я използваме като средство за
подкопаване на другите. Но като Бодхисатви ние не използваме силата
за да подкопаваме другите; ние просто оставаме миролюбиви.
Най-накрая ние достигаме десетото и последно ниво на Пътя на
Бодхисатва: смъртта на шунята и раждането на “сияйността”. Шунята
като преживяване отпада, разкривайки сияйното качество на формата.
Праджня се трансформира в джнана, или “мъдрост”. Но мъдростта все още
се преживява като външно откритие. Мощният тласък на ваджра-подобното
самадхи е необходим, за да доведе Бодхисатвата до нивото, в което той е
мъдрост, а не просто познава мъдростта. Това е моментът на бодхи, или
“пробудеността”, навлизането в Тантра. В пробуденото състояние цветните,
сияйни качества на енергиите стават още по-живи.
Ако видим едно червено цвете, ние го виждаме не само в
отсъствието на усложненията на егото, в отсъствието на предварително
постулираните имена и форми, но също така виждаме и блясъка на това
цвете. Ако филтърът на объркване между нас и цветето внезапно бъде
премахнат, автоматично въздухът става доста бистър и образа е много чист и
жив.
Докато основното учение на Махāяна будизма се занимава с
развиване на праджня, трансцеденталното знание, основното учение на
Тантра се занимава с работа с енергията. В Крияйога Тантра на Ваджрамала
енергията е описана като “онова, което обитава сърцето на всички същества,
самосъществуваща простота, онова, което поддържа мъдростта. Тази
неунищожима
същност
е енергията на великата радост; тя е
всепроникваща, като пространството. Това е дхарма-тялото на непребиваването." Според тази тантра: “Тази енергия е поддръжникът на
изначалната интелигентност, която възприема феноменалния свят. Тази
енергия осигурява импулса и за просветлените, и за обърканите
състояния на ума. Тя е неунищожима в смисъл, че е постоянно течаща. Тя е
движещата сила на емоцията и мисълта в обърканото състояние, и
на състраданието и мъдростта в просветленото състояние.”
За да може да работи с тази енергия, йогинът трябва да започне с
процеса на предаване и след това да работи върху принципа на шунята за
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виждане отвъд концептуализациите. Той трябва да си пробие път през
объркването, виждайки че “формата е форма и пустотата е пуста”, докато
накрая не отсече дори и пребиваването в преживяването на шунята и не
започне да вижда сияйността на формата - живият, прецизен, цветен
аспект на нещата. На този етап всичко, което е преживяно във
всекидневния живот чрез сетивно възприятие, е едно голо преживяване,
защото е директно. Няма покривало между него и “това”. Ако един йоги
работи с енергията, без да е преминал през преживяването
на
шунята, тогава това може да бъде опасно и деструктивно.
Например практикуването на определени физически йога упражнения,
които стимулират енергията могат да събудят енергиите на страстта,
омразата, гордостта и други такива. Писанията описват йоги, който е
напълно опиянен от своята енергия като пиян слон, който тича напосоки,
без да се замисля къде отива.
Тантрическото учение надминава акцента върху “гледането отвъд”
на трансцеденталното отношение “формата е форма”. Когато говорим за
трансцедентация в традицията на Махāяна, имаме пред
вид
трансцедентация на егото. В Тантрическата традиция изобщо не говорим за
преминаване отвъд егото: това отношение е прекалено дуалистично.
Тантра е много по-точна от това. Не става въпрос за “стигане там”, или
“пребиваване там”; Тантричната традиция говори за пребиваване тук. Тя
говори за трансформиране, и аналогията с алхимичната практика се
използва много. Например съществуването на олово не се отхвърля, а
оловото се преобразува в злато. Няма нужда изобщо да променяш
металното му качество; просто го трансформираш.
Тантра е синоним на дхарма, пътя. Функцията на Тантричната
практика е да трансформира егото, позволявайки на изначалната
интелигентност да заблести през него. Думата тантра означава “континуум”.
То е като връвта, която държи мънистата заедно. Връвта е пътя.
Мънистата са работната основа на Тантричната практика: това ще рече,
Петте Скандхи, или петте съставни части на егото, както и изначалния
потенциал на Будата в самите нас, изначалната интелигентност.
Тантричната мъдрост довежда нирвāна в самсāра. Това може да
звучи доста шокиращо. Преди да достигнеш нивото на Тантра, ти се
опитваш да изоставиш самсāра и да достигнеш нирвāна. Но в един момент
трябва да осъзнаеш безплодността на борбата и тогава да станеш напълно
едно с нирвāна. За да можеш действително да уловиш енергията на
нирвāна и да станеш едно с нея ти трябва партньорството на обикновения
свят. По тази причина
в Тантричната традиция терминът “обикновена
мъдрост”, thamal-gyi-shepa, е много използван. Това е напълно обикновената
версия на “формата е форма, пустотата е пуста” тя е, което е. Човек
не може да отхвърли физическото съществуване на света като нещо
лошо и свързано със самсāра. Можеш да разбереш същността на нирвāна
само като се вгледаш в същността на самсāра. Така пътят изисква нещо
повече от простото преминаване отвъд дуалността, нещо повече от простото
не-дуалистично разбиране. Способен си да видиш “не-дуалистичността”,
така да се каже, ‘активното’ качество на недуалността. Виждаш отвъд
отрицателния аспект на шунята, отрицанието на дуалността. По тази
причина терминът “шунята” не се използва много в Тантра. В Тантричната
традиция се използва татхата, “което е”, вместо “шунята” или “пустота”.
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Думата йосел (Тиб.) или прабхасвара (Санскр.), което означава “сияйност”,
също се използва много вместо “шунята”. Това позоваване на Тантричната
традиция може да се открие при последното завъртане на Колелото на
Дхарма от Будата: вместо да казва: “Формата е пуста, пустотата е
форма” и т.н., той казва, че формата е сияйна. Сияйността, или прабхасвара,
е свързана с махасукха, “великата радост”, или “блаженство”, пълното
осъзнаване, че “пустотата е пустота”. Тя не е пуста, просто защото формата
също е форма.
Динамичното качество на енергията не е изразено достатъчно в
доктрината за шунята, защото цялото откриване на шунята придобива
значението си опирайки се на самсаричния ум. Шунята предлага една
алтернатива на самсāра и ученето за шунята е насочено към самсаричния
ум. Дори и ако това учение отиде отвъд изявлението, че “формата е пуста
и пустотата е форма”, казвайки че “пустотата не е различна от формата” и
“формата не е различна от пустотата”, то все пак не отива толкова далеч,
че да каже, че формата има такава енергия и пустотата - такава
енергия. Във Ваджраяна, или Тантричното учение, принципът на енергията
играе много важна роля.
Учението трябва да се свърже с всекидневния живот на неговите
практикуващи. Ние сме изправени пред мислите, емоциите и енергиите на
своите връзки с другите хора и със света. Как ще свържем
своето
разбиране на шунята със всекидневните събития, освен ако не
разпознаем енергийния аспект на живота? Ако не можем да танцуваме с
житейските енергии, няма да сме способни да използваме своето
преживяване на шунята, за да обединим самсāра и нирвāна. Тантра ни учи да
не подтискаме или унищожаваме енергията, а да я трансформираме; с други
думи, да вървим според схемата на енергията. Когато открием равновесие,
носейки се с енергията, ние започваме да се запознаваме с нея. Започваме
да откриваме верния път и вярната посока. Това не означава, че човек
трябва да се превърне в пиян слон, в див йоги в извратения смисъл.
Един съвършен пример за отпускане с енергията, за позитивното
качество на див йоги, е било действителното предаване на просветлението
от Тилопа на Нāропā. Тилопа махнал сандала си и зашлевил Нāропā по
лицето. Той използвал ситуацията на момента, енергията на Нāропā
на любопитство и търсене, трансформирайки я в пробуденото състояние.
Нāропā имал огромна енергия и интелигентност, но неговата енергия не
била свързана с разбирането на Тилопа, с откритостта на неговия ум - което
било друг вид енергия. За да се пробие тази бариера, бил нужен внезапен
тласък, един шок, който не бил изкуствен. То е като наклонено здание,
което точно се кани да падне, но е изправено внезапно, по случайност, от
едно земетресение. Естествени обстоятелства се използват, за да се
възстанови първоначалното състояние на отвореност. Когато човек се
отпусне с потока на енергията, тогава преживяването става много
творческо. Енергията на мъдрост и състрадание постоянно действа по
един много прецизен и точен начин.
Докато йогинът става по-чувствителен към схемите и качествата на
енергията, той вижда по- ясно значението на символизма в житейските
преживявания. Първата половина на Тантричната практика, Нисшата
Тантра, е наречена Махāмудрā, което означава “Велик Символ”. Символ, в
този случай, не е “знак” символизиращ някакъв философски или
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религиозен принцип; той е демонстрацията на живите качества на онова,
което е. Например, при прякото възприемане на едно цвете, възприемането
на голо прозрение, необлечено и без маски, цветът на цветето предава
едно послание над и отвъд простото възприемане на цвят. В този цвят
има огромно значение, което е комуникирано по един мощен, едва ли не
изумителен начин. Концептуалният ум не участва във възприемането и
затова ние сме способни да видим с голяма прецизност, сякаш покривало е
снето от очите ни.
Или ако с тази яснота на възприятието, която е пряката яснота на
голото прозрение, хванем едно парче скала в ръката си, ние не само
чувстваме солидността на тази скала, но също така започваме да
чувстваме и духовното й натоварване; ние я преживяваме като абсолютен
израз на солидността и величието на земята. Всъщност може да държим
Монт Еверест в ръката си, що се отнася до разпознаването на
фундаменталната солидност. Тази малка скала е израз на всеки аспект на
солидността. Нямам пред вид само във физическия смисъл; а говоря за
солидност в духовен смисъл, солидността на мира и просветлението,
неунищожимата енергия. Йогинът чувства солидността и търпението на
земята – каквото и да посадиш или закопаеш в нея, земята никога не
реагира против него. В тази скала той разпознава просветлената Мъдрост
на Еднаквостта, както и самсаричното качество на его-гордост, което иска
да издигне висока пирамида, или паметник на своето собствено
съществуване. Всяка ситуация, която срещаме, има жива връзка с нашето
състояние на съществуване. Интересно е да се отбележи, че в Тантричната
иконография са изобразени голям брой символични фигури държащи
планина в едната си ръка, което символизира точно онова, което
обсъждахме: солидния покой, солидното състрадание, солидната мъдрост,
която не може да бъде повлияна от лекомислието на егото.
Всяка повърхност, която възприемаме, съдържа някакъв духовен
намек автоматично, и ние започваме да осъзнаваме огромната енергия,
която се съдържа в това откритие и разбиране. Медитаторът развива
нови дълбини на прозрението чрез пряка комуникация с реалността на
феноменалния свят. Той е способен да види не само липсата на
усложненост, липсата на дуалност, а и каменността на камъка и
водността на водата. Той вижда нещата, точно каквито са, не само във
физическия смисъл, а с осъзнаване на тяхното духовно значение. Всичко
което той вижда, е един израз на духовно откритие. Има едно
всеобхватно разбиране на символизма и едно всеобхватно разбиране на
енергията. Каквато и да е ситуацията, той повече няма нужда да насилва
резултатите. Животът тече около него. Това е основният принцип на
мандалата. Мандалата обикновено се изобразява като кръг, който се
върти около един център, което означава, че всичко около теб се
превръща в част от твоята осъзнатост - цялата сфера е израз на
живото качество на живота. Единственият начин да се преживеят
нещата истински, напълно, и по верният начин е чрез практиката на
медитация, чрез създаване на една пряка връзка с природата, с живота,
с всички ситуации. Когато говорим, че сме много развити духовно, това не
означава, че се носим из въздуха. Всъщност колкото по-високо отиваме,
толкова по-здраво стъпваме на земята.
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Важно е да помним, че практиката на медитация започва с
пресичането на невротичната мисловна схема, която е украшението на
егото. С напредването си ние виждаме не само сложността на мисловния
процес, но също така и тежката “значимост” на концепциите изразени в
имена и теории.
Тогава
най-накрая
ние
създаваме
определено
пространство между това и онова, което изключително много ни
освобождава. След като сме създали пространство, ние след това
преминаваме към Ваджраяна практиката на създаване на директна
връзка с преживяванията от живота. Тези три стъпки са, в същността си,
Трите Яни: Хинаяна, колесницата на метода; Махāяна, колесницата на
шунята или пространството; и Ваджраяна или Тантра - колесницата на
директната енергия.
В Тантричната традиция енергията е категоризирана в пет основни
качества, Буда Семейства - Ваджра, Ратна, Падма, Карма и Буда. С всяко
Буда Семейство е свързана определена емоция, която е трансформирана в
определена “мъдрост”, или аспект на пробуденото състояние на ума. Буда
Семействата също така са свързани с определени цветове, елементи,
пейзажи, посоки, сезони, с всеки аспект на феноменалния свят.
Ваджра е свързана с гнева, който се трансформира в Огледалоподобната Мъдрост. Ние чувстваме нещо отвъд замъглените, алчни и
агресивни качества на гнева и това интуитивно прозрение ни позволява
автоматично да трансформираме същността на гнева в прецизност и
откритост, вместо целенасочено да я променяме.
Ваджра също така е свързана с елемента вода. Мътната,
турбулентна вода символизира защитния и агресивен характер на гнева,
докато ясната вода изразява острата, прецизна и ясна отражаемост на
Огледало-подобната Мъдрост
Ваджра е белият цвят. Гневът е много грубото и директно
преживяване на защитаването на себе си; следователно то е като лист бяла
хартия, много плоско и много не-прозрачно. Но също така притежава
потенциала на сияйността, на брилянтността на отражението, което е
Огледало-подобната Мъдрост.
Ваджра е свързана с Изтока, със зората, със зимата. Тя е зимна утрин,
кристално ясна, ледено остра и блещукаща. Пейзажът не е
празен
или пустинен, а е изпълнен с всякакви видове провокираща-мисълта
острота.
Има
много
неща,
които
могат
да
заинтересуват
наблюдателя. Например земята, дърветата, растенията, всички те имат свои
си начини на замръзване. Различните дървета носят снега по различни
начини и общуват с температурата по различни начини.
Ваджра работи с обектите чрез тяхната тъкан и тяхното отношение
едни към други. Всичко се преценява от неговата собствена гледна точка.
Интелигентността на Ваджра никога не оставя никакви неизследвани
зони, или скрити ъгълчета. Тя е като вода, която тече по плоска повърхност
- напълно покрива повърхността, но остава прозрачна.
Ратна е свързана с гордостта и земята – солидността, планините,
хълмовете, пирамидите, зданията. “Аз съм напълно осигурен. Аз съм онова
което съм.” Това е един много задълбочен начин за разглеждане на себе си.
Това означава, че човек се страхува да се отпусне, че постоянно изгражда
защити, строи крепост. По същият начин Ратна е Мъдростта на Еднаквостта,
която е всепроникваща. Независимо дали изграждаш сгради от земя или
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оставяш земята, такава каквато е, е все същото нещо. Земята остава,
каквато е. Ти изобщо не се чувстваш победен или заплашен. Ако си
горд ти се чувстваш постоянно заплашен от възможността от провал и
поражение. В просветления ум грижата за само-поддържането е
трансформирана в еднаквост. Все още има осъзнаване на солидността и
стабилността на земята, но няма страх, че тя ще бъде загубена. Всичко
е открито, безопасно и достойно; няма от какво да се страхуваш.
Ратна е свързана с Юга и есента, плодородието, богатството в
смисъл на постоянна щедрост. Когато плодът е узрял, той автоматично пада
на земята подканяйки да бъде изяден. Ратна притежава този вид качество на
даване. Тя е сочна и открита с качеството на късна утрин. Тя е жълта,
свързана с лъчите на слънцето. Докато Ваджра се свързва с кристал, Ратна
е златна, кехлибарена, шафранена. Тя притежава едно чувство за
дълбочина, истинско земно качество, а не тъкан, докато Ваджра е изцяло
тъканта, бляскаво качество, а не фундаментална дълбочина. Ратна е
толкова зряла и земна, тя е като гигантско дърво, което пада на земята и
започва да гние, и гъби започват да никнат навсякъде по него, и се
подхранва от тревите, които растат около него. То е един дънер, в който
животни могат да си направят леговище. Цветът му започва да става
жълт, кората му се обелва разкривайки вътрешността, която е много
богата и много солидна. Ако се опиташ да вземеш този дънер и да го
използваш като част от подредбата на своята градина това би било
невъзможно, защото той би се разпукал и разпаднал на парчета. Той така
или иначе би бил прекалено тежък за носене.
Падма е свързана със страстта, едно качество на вкопчване,
желание за притежаване. На заден план има един стремеж към съюз,
желание напълно да се обединиш с нещо. Но страстта притежава едно
истерично качество, невротично качество което пренебрегва истинското
състояние на това да си в съюз и вместо това иска да притежава, за да
стане в съюз. Страстта автоматично проваля постигането на собствената
си цел. В случая на Разграничаващата Осъзнатост, което е мъдрия
аспект на страстта, човек вижда качеството на “това” и “онова” точно и ясно.
С други думи, случва се комуникация. Ако се каниш да общуваш с някой,
трябва да уважаваш съществуването и на другия човек, както и своя
процес на комуникация. Мъдростта на Разграничаващата Осъзнатост
разпознава факта на съюза, което е доста различно от дуалистичното
разделяне на “това” от “онова” за да поддържаш себе си. Консумиращото
качество на горящия огън, желанието, се трансформира в мъдростта на
обединяване чрез комуникация. Може напълно да си обзет от желание за
притежаване в материален или духовен смисъл. Може да искаш нещо
повече от онова, което имаш. Може да си толкова запленен от екзотичните
качества на нещото, което искаш, че да станеш сляп към света около себе си.
Напълно си обвит от желание, което създава един вид автоматична глупост
и невежество. Това невежество в желанието е преодоляно в Мъдростта на
Разграничаващата Осъзнатост.
Падма е свързана с Запада и с червения цвят. Червеното изпъква
пред всеки друг цвят, то е много провокиращо, привлича те към себе си.
То също така е свързано с елемента на огъня. В обърканото състояние
огънят не разграничава измежду нещата, които хваща, изгаря и унищожава.
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В пробуденото състояние горещината на страстта се трансформира в
топлината на състраданието.
Падма е свързана с ранната пролет. Суровостта на зимата
точно се кани да омекне с обещанието за лято. Ледът започва да се топи,
снежинките стават тежки и мокри. Падма е до голяма степен свързана с
фасадата; тя не притежава чувство за солидност или тъкан; тя е свързана
просто с цветовете, с бляскавите качества, със залеза. Визуалното
качество на повърхността е по-важно от нейната същност. Така че Падма е
свързана с изкуството, а не с науката или практичността.
Падма е едно умерено място, едно място където растат диви цветя,
съвършеното място из което да скитат животни, като високопланинско
плато. То е място на ливади с разпръснати по тях нежни скали, подходящи
за млади животни, които да си играят около тях.
Карма е свързана с емоцията на ревността, завистта и елемента
на вятъра. Термините “ревност” и “завист” обаче не са достатъчно силни
и точни, за да изразят качеството на Карма. “Абсолютна параноя” може би
е добра фраза. Чувстваш, че няма да постигнеш никоя от целите си.
Започваш да се дразниш от постиженията на другите. Чувстваш, че си
изостанал назад и не можеш да понесеш това, че други те надминават. Този
страх, това недоверие към себе си, е свързано с елемента на вятъра.
Вятърът никога не духа във всички посоки, а духа едновременно само в една
посока. Това е едностранчивото виждане на параноята, или завистта.
Карма е свързана с Мъдростта на Все-постигащото Действие.
Качеството на параноя отпада, но качествата на енергия, готовност за
действие и отвореност остават. С други думи, запазва се активния аспект
на вятъра, така че действието на човек докосва всичко по своя път.
Неговото действие е подходящо, защото то вече не притежава самоосъзната паника или параноя. То вижда възможностите присъщи на
ситуациите и автоматично приема подходящата посока. То изпълнява
целта си.
Карма носи настроението на лято в Севера. Ефективността на Карма е
онова, което я свързва с този сезон, защото това е едно лято, в което
всички неща са активни, растящи, изпълняващи своята функция. Милиони
взаимосвързани действия се случват: живите неща растат, растения,
насекоми, животни. Има гръмотевични бури и вихрушки. Има чувството,
че никога не си оставен на спокойствие да се насладиш на лятото,
защото нещо винаги се движи, за да поддържа себе си. То е малко като
късна пролет, но има по-голям заряд, защото се грижи всички неща да бъдат
изпълнени в подходящия момент. Цветът на карма е зеленото на
зеленчуците и тревите, на растящата енергия. Докато Карма на лятото все
още се съревновава, опитвайки се да роди живот, Ратна на есента
притежава огромна увереност; всичко е било изпълнено. Настроението на
Карма е след залез, здрач, късния ден и ранната нощ.
Буда е свързана с притъпеността и има всеобхватно качество, защото
съдържа и придружава всички останали емоции. Активният фактор в
тази тъпота е действието на пренебрегване. Пренебрегването не иска
да види. То просто пренебрегва и се само-затрупва. Ти си напълно
отпуснат, напълно невнимателен. Предпочиташ да поддържаш своята
безчувственост, вместо да търсиш или да се бориш за нещо, и към всяка от
останалите емоции е прибавено едно вяло, глупаво качество.
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Мъдростта
свързана
с
Буда
е
тази
на
Всеобхватното
Пространство. Всепроникващото качество на притъпеността е запазено
като основа, но искрицата на съмнение и ленивост в тази притъпеност е
трансформирана в мъдрост. Тази мъдрост съдържа огромна енергия и
интелигентност, които се предават на всички останали елементи, цветове
и емоции активиращи останалите Пет Мъдрости.
Буда е основата или “базовата земя”. Обкръжението, или
кислорода, е онова, което прави възможно функционирането на всичките
останали принципи. То притежава едно спокойно, солидно качество. Ратна
също е много солидна и земна, но не е толкова земна колкото Буда - която
има едно притъпено-земно, незаинтересувано земно качество. Буда е някак
пустинна, прекалено просторна. То е горски лагер, в който са останали
само камъните около мястото, където е горял огънят. Мястото излъчва
усещането, че е било обитавано дълго време, но в момента няма никой там.
Обитателите му не са били убити или принудени насила да го напуснат;
просто са си тръгнали. Настроението е като това в пещерите, където са
живеели Американските Индианци. Те притежават едно чувство за
миналото, но в същото време няма някакви забележителни характерни
черти. Настроението е много притъпено, доста като в равнините, много
плоско. Буда е свързан със синия цвят - хладното, просторно качество
на небето.
Въпрос: Как се вписват в тибетския духовен път образите на Будите,
ийдамите, гневните божества и другите символи?
Отговор: Има голяма доза неразбиране по отношение на тибетската
иконография. Може би трябва набързо да разгледаме структурата на
иконографията и символизма в Тантра. Има онова, което е наречено
“иконографията на гуруто”, което е свързано със схемата на пътя, с факта,
че преди да започнеш да получаваш което и да било учение, трябва с
готовност да се предадеш, да се отвориш. За да можеш да се предадеш
някак си трябва да се идентифицираш напълно с пълнотата и богатството на
живота. На този етап предаването не е изпразване в смисъла на пустотата
на шунята, което е едно преживяване на по-напредналите. Но на ранните
етапи на пътя предаването означава да станеш достоен съд. То също така
означава идентификация с пълнотата, с богатството на учението. Така че,
символично, учителите, или гурутата на приемствеността, са облечени в
богато украсени дрехи, шапки и жезли и имат други атрибути, които държат в
ръцете си.
След това има иконография на ийдамите, която е свързана с
Тантричната практика. Ийдамите са различни аспекти на петте Будапринципа на енергия. Те са изобразени като мъжки херуки или женски
дакини, и могат да бъдат или гневни, или спокойни. Гневният аспект
е свързан с преобразуване чрез сила, скачане в мъдростта и
трансформация без избор. То е действието на отсичане, свързано с
лудата мъдрост. Спокойните ийдами са свързани с трансформация
чрез “процес”: това ще рече, че объркването е успокоено и постепенно се
износва.
Ийдамите носят костюмите на ракшаси, които в Индийската митология
са вампири свързани с Рудра, Краля на Марите, на злите сили.
Символизмът тук е следният: когато невежеството, символизирано от
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Рудра, е създало своя империя, тогава мъдростта се появява и
унищожава империята, взимайки костюмите на императора и неговата
свита. Костюмите на ийдамите символизират, че те са преобразували
егото в мъдрост. Короната от пет черепи, които те носят символизира
петте емоции, които са били трансформирани в Петте Мъдрости. Тези
емоции не са изхвърлени, а се носят като украшения. По-нататък,
тризъбецът, или тришула, който носят ийдамите е украсен с три глави:
прясна глава, изсъхнала сбръчкана глава и глава на скелет. Свежата
глава символизира горещата страст. Сухата символизира студения гняв и
жилавостта, като жилаво месо. Черепът символизира глупостта. Тришулата
е орнамент, който символизира трансцедентацията на тези три импулса. В
добавка на това тризъбецът има три върха, които символизират трите
основни принципа на съществуване: шунята, енергията и качеството на
проявление. Това са трите “тела” на Буда, Трите Кая: Дхармакāя,
Самбхогакāя и Нирманакāя. Всичките украшения носени от ийдамите –
украшенията от кости, от змии и други – са свързани с различни аспекти на
пътя. Те например, носят наниз от петдесет и един черепа, които
символизират трансцедентацията на петдесетте и един вида мисловни
схеми, обсъдени в Хинаяна доктрината на Абхидхарма.
В Тантричната практика човек се идентифицира с ийдам от
определено Буда семейство, което съответства на собствената му природа.
Например, ако един йидам е свързан със семейството Ратна, той ще бъде
жълт на цвят и ще има символизма характерен за Ратна. Видовете мандали,
които ти се дават от твоя учител, зависят от семейството към което
принадлежиш, дали принадлежиш към семейството на страстта или
семейството на гордостта, или дали притежаваш в себе си качеството на
въздуха, или водата. По принцип, човек може да усети, че определени хора
притежават качеството на земята и стабилността, и определени хора имат
качеството на въздуха, скитат се тук и там. Други хора имат качеството на
топлината и едно присъствие свързано с огъня. Мандалите ти се дават, така
че да можеш да се идентифицираш със своите специфични емоции, които
притежават потенциала да бъдат преобразувани в мъдрост. Понякога ти
практикуваш визуализация на тези ийдами. Когато започнеш да работиш с
тях обаче, ти не ги визуализираш веднага. Ти започваш с едно осъзнаване на
шунята и след това развиваш чувството за присъствието на този образ
или
форма.
След
това рецитираш мантра, която има връзка със
специфичното чувство. За да отслаби силата на егото, човек някак си трябва
да установи връзка между въображаемото присъствие и собствения си
наблюдател, егото. Мантрата е тази връзка. След практиката на мантра,
ти разтваряш образа, или формата, в определен цвят светлина,
специфичен за определения ийдам. Накрая ти завършваш визуализацията
си отново с осъзнаване на шунята. Цялата идея е, че тези ийдами не
трябва да бъдат считани за външни богове, които ще те спасят, а са израз
на твоята истинска същност. Ти се идентифицираш с атрибутите и
цветовете на определен ийдам и чувстваш звука, който идва от мантрата,
така че накрая започваш да осъзнаваш, че твоята истинска същност е
неразрушима. Ти ставаш напълно едно с ийдама.
В Маха Ати, най-висшата тантра, чувството за идентификация
отпада и човек се слива със собствената си истинска същност. Остават
само енергиите и цветовете. Преди това ти си прозрял през формите и

UPADESA.ORG	
  

137	
  

образите, и звуците - видял си тяхното пусто качество. Сега виждаш
формите, образите и звуците в тяхното истинско качество. Това е идеята
за завръщането в самсара, която е изразена в традицията на Зен в
картините с биволите: няма човек и няма бивол, и след това, накрая, ти си
се завърнал в света.
На трето място съществува иконографията на “защитните
божества”. В практиката на идентификация с определен ийдам ти трябва
да развиеш осъзнаване, което те хвърля от обърканото ти състояние
обратно в твоята истинска същност. Имаш нужда от внезапен шок,
неща които постоянно да те подсещат - едно пробудено качество. Тази
осъзнатост е представена от защитните божества, които са показани в
гневна форма. То е внезапен тласък, който те подсеща. Тази осъзнатост е
гневна, защото включва скачане. Този скок има нужда от определен вид
енергия, за да отсече объркването. Ти трябва в действителност да
поемеш инициативата да скочиш от границата на объркването в
откритостта без никакво колебание. Трябва наистина да унищожиш
колебанието. Трябва да унищожиш всички препятствия, които срещаш по
пътя. По тази причина това божество е наречено защитно. “Защита” не
означава подсигуряване на твоята безопасност, а показва една опорна
точка, водеща линия която те подсеща, която те държи на мястото ти, на
открито. Например има едно Махакала защитно божество, наречено ШестРъкият Махакала, който е черен на цвят и е стъпил върху Ганеша, бога с
глава на слон, който тук символизира подсъзнателните мисли. Този
подсъзнателен брътвеж е един аспект на леността, който автоматично те
разсейва от състоянието на осъзнатост и те приканва отново да бъдеш
запленен от своите мисли и емоции. Той особено умело използва
изследователската същност на мислите ти – интелектуални, домашни,
емоционални мисли, каквито и да са те. Махакала те връща обратно към
отвореността. Идеята на символизма е, че Махакала побеждава
подсъзнателния брътвеж като тъпче върху него. Махакала символизира
един скок в проникновената осъзнатост.
По принцип цялата будистка Тантрична иконография е включена
в
тези
три
категории:
гуру, ийдамите и защитните божества.
Иконографията на гуруто изразява богатството на приемствеността.
Ийдамите ти позволяват да се идентифицираш със своята специфична
природа. И накрая са защитните божества, които те подсещат. Ийдамите и
защитните божества обикновено са показани в различни степени на гняв, в
зависимост от интензивността на осъзнаването, което е необходимо, за да
видиш истинската си същност.
Гневните ийдами са свързани винаги с онова, което в Тантричната
терминология е известно като ваджра гняв, гневът който притежава тантра
качество; с други думи, това е гняв без омраза, една динамична енергия.
Тази специфична енергия, към каквато и Мъдрост да принадлежи, е
непобедима. Тя е напълно неразрушима, несмутима, защото не е
създадена, а е открита като изначално присъстващо качество. Тя,
следователно, не е обект на раждане и смърт. Тя винаги е изобразявана
като гневна и войнствена.
Въпрос: Как се случва преобразуването?
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Отговор: Преобразуването настъпва при разбирането на шунята и
последващото внезапно откриване на енергията. Осъзнаваш, че повече няма
нужда да изоставяш нищо. Започваш да виждаш качествата на мъдростта,
присъщи на твоите житейски ситуации, което означава, че има един вид
скок. Ако си силно въвлечен в една емоция, като гняв, тогава, като имаш
внезапен проблясък на отвореност, което е шунята, започваш да виждаш, че
няма нужда да подтискаш енергията си. Няма нужда да се опитваш да се
успокоиш и да подтиснеш енергията на гнева, а можеш да
трансформираш агресията си в динамична енергия. Това е въпрос на
степента, до която си отворен, до която наистина си готов да го направиш.
Ако има по-малко запленяване и удовлетворение от експлодирането и
освобождаването на енергията ти, тогава има по-голяма вероятност да
я трансформираш. След като веднъж се въвлечем в омаята и
удовлетворението
от
енергията,
вече
сме
неспособни
да
я
трансформираме. Няма нужда напълно да променяш себе си, а можеш да
използваш част от енергията си в едно пробудено състояние.
Въпрос: Каква е разликата между джнана и праджня?
Отговор: Човек не може да счита мъдростта за външно преживяване.
Това е разликата между мъдрост и знание, джнана и праджня. Праджня е
знание в смисъл на относителност, а джнана е мъдрост отвъд всякаква
относителност. Ти си напълно едно с мъдростта; не я считаш за някакво
образование или за някакво преживяване.
Въпрос: Как да трансформираш емоциите? Как се справяш с тях?
Отговор: Ами, това е един много личен въпрос, а не интелектуален.
Целият номер е в това, че ние всъщност не сме преживели действително
своите емоции, въпреки че мислим, че сме го направили. Ние сме
преживели емоциите само в смисъл на аз и моя гняв, аз и моето желание.
Този “аз” е един вид централна управленска структура. Емоциите играят
ролята на посланици, бюрократи и войници. Вместо да преживяваш
емоциите като нещо отделно от теб - твои доста самоволни подчинени, така
да се каже - ти трябва в действителност да почувстваш вкуса и
истинското живо качество на емоциите. Изразяването или изиграването на
омраза, или желание на физическо ниво е друг начин, по който се опитваме
да избягаме от своите емоции, точно както правим, когато се опитваме
да ги подтиснем. Ако човек действително чувства живото качество,
тъканта на емоциите, каквито са в своето голо състояние, тогава това
преживяване също така съдържа крайната истина. И автоматично човек
започва да вижда едновременно ироничните и задълбочени аспекти на
емоциите, такива каквито са. Тогава процесът на преобразуване, това ще
рече преобразуване на емоциите в мъдрост, се случва автоматично. Но,
както казах, това е личен въпрос; ние всъщност трябва да го извършим
сами. Докато не го извършим в действителност, никакви думи не могат да го
опишат. Ние трябва да сме достатъчно смели действително да се
изправим срещу емоциите си, да работим с тях в един истински смисъл,
да усетим тъканта им, истинското качество на емоциите, каквито са. Ще
открием, че емоцията всъщност не съществува, такава каквато изглежда, а
съдържа много мъдрост и открито пространство. Проблемът е в това, че ние
никога не изпитваме емоциите както трябва. Ние си мислим, че биенето и
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убиването изразяват гнева, но те са просто друг начин за бягство,
начин за освобождаване, а не за действително преживяване на емоцията,
такава каквато е. Основната същност на емоциите не е почувствана
правилно.
Въпрос:
Когато емоциите са преобразувани, това не
означава че те изчезват, нали?
Отговор: Не задължително, но се преобразуват в други форми на енергия.
Ако се опитваме да бъдем добри или миролюбиви, ако се опитваме да
подтиснем или подчиним емоциите си, това е основният номер на егото в
действие. Ние сме агресивни към своите емоции, опитваме се със сила да
постигнем мир и доброта. Щом веднъж престанем да сме агресивни към
своите емоции, щом престанем да се опитваме да ги променим, щом
веднъж ги преживеем както трябва, тогава се случва преобразуването.
Дразнещото качество на емоциите се преобразува щом веднъж ги видиш,
каквито са. Преобразуването не означава, че качеството на енергия в
емоциите се премахва; всъщност то се трансформира в мъдрост, която
действително е огромна.
Въпрос: А как стои въпросът със сексуалната тантра? Това процес на
преобразуване на сексуалната енергия в нещо друго ли е?
Отговор: То е същото нещо. Когато вкопчващото се качество на
страстта или желанието се трансформира в отворена комуникация, в
танц, тогава връзката между двама души започва да се развива творчески,
вместо да бъде закостеняла и дразнеща за тях.
Въпрос: Този принцип на преобразуване има ли връзка със саттвичната и
раджаската и тамаската енергия, както са описани в Хинду традицията?
Ти не се опитваш да вземеш тамаска енергия и да я превърнеш в раджаска,
а просто я взимаш и използваш.
Отговор: Това е вярно, да. Всъщност това е нещо много практично.
Обикновено ние се подготвяме прекалено много. Ние казваме: “След като
веднъж натрупам много пари, тогава ще отида някъде да уча и медитирам
и ще стана свещеник.” или каквото там искаме да станем, но ние никога
не го правим на момента. Ние винаги говорим “Когато в един момент направя
нещо, тогава…” Ние винаги планираме прекалено много. Ние искаме да
променим живота си, вместо да използваме живота си, настоящия момент,
като част от своята практика - и това колебание от наша страна създава
много спънки в духовната ни практика. Повечето от нас имат романтични
идеи – “Аз сега съм лош, но един ден, когато се променя, ще бъда добър.”
Въпрос: Принципът на преобразуване намира ли израз в изкуството?
Отговор: Да. Както ние всички знаем, подобни една на друга комбинации
от цветове и форми са били създавани от различни хора в различни култури
в различни времена. Спонтанното, експресивно изкуство автоматично
притежава универсално качество. Това е причината, поради която няма
нужда да отиваш отвъд нещо. Ако виждаш пълно и директно, тогава това
говори, това донася някакво разбиране. Изборът на зелена светлина за
минаване на уличното движение и на червена за спиране предполага
някакъв вид универсалност на действието на цветовете.
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Въпрос: Как стоят нещата с танца и театъра?
Отговор: То е същото нещо. Проблемът е, ако станеш прекалено
самоосъзнат при създаването на една творба на изкуството, тогава това
престава да бъде творба на изкуството. Майсторите на изкуството са
напълно погълнати в своята работа, те създават шедьоври не защото
осъзнават своите учители, а защото са напълно погълнати от работата. Те
не задават въпроси, просто го правят. Те създават точното нещо доста по
случайност.
Въпрос: Как страхът от параноята, който пречи на спонтанността се
преобразува в действие?
Отговор: Няма специални трикове при превъзмогването на това и
онова за да се достигне до определено състояние на съществуване. То е
въпрос на скок. Когато човек действително разбере, че се намира в
състояние на параноя, това означава, че се е появило едно дълбоко
подсъзнателно разбиране на другата страна - в умът му се е появило
някакво чувство за другия аспект. Тогава той действително трябва да
направи скока. Как да се направи скока е много трудно да се обясни в думи;
човек просто трябва да го направи. То е доста подобно на това внезапно
да те бутнат през борда в реката и да откриеш, че можеш да плуваш; ти
просто преплуваш през реката. Ако обаче се върнеш при реката и се
опиташ да се упражняваш, най-вероятно изобщо няма да си способен да
плуваш. Това е въпрос на спонтанност, на това да използваш присъстващата
интелигентност. Човек не може с думи да обясни правенето на скока; то е
отвъд думите. Но това е нещо, което ще си способен да направиш ако
наистина искаш да го направиш, ако поставиш себе си в ситуацията на
скачане и някак си се предадеш.
Въпрос: Ако си уплашен и имаш силна реакция към страха, осъзнаваш
реакцията, но не искаш да се загубиш в нея, искаш да останеш в съзнание.
Как го постигаш?
Отговор: Това е също така и въпрос на първоначално отчитане, че такава
енергия присъства, която е енергията да се скочи. С други думи, вместо да
бяга от страха, човек трябва напълно да се ангажира с него и да започне да
чувства грубите и сурови качества на емоцията.
Въпрос: Да стане войн?
Отговор: Да. В началото човек може да е доволен от виждането на
абсурдността на емоцията, което ще я разсее. Но това все още не е
достатъчно за да предизвика принципа на преобразуването на Ваджраяна.
Човек трябва да види качеството “формата е форма” на емоциите. Когато
започнеш да виждаш емоциите както трябва, от гледна точка на “формата
е форма, емоцията е емоция”, без да прикрепяш към това своите
предразсъдъци - щом веднъж видиш голото качество на емоциите,
каквито са - тогава си готов да скочиш. То не изисква много усилие.
Ти вече си докаран до скачането, така да се каже. Това разбира се не
означава, че ако си ядосан, излизаш навън и извършваш убийство.
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Въпрос: С други думи - да видиш емоцията, такава каквато е, вместо да
се ангажираш в една разпиляна, действена реакция към ситуацията.
Отговор: Да. Виждаш ли, ние всъщност не виждаме емоцията както трябва,
въпреки че сме напълно изпълнени от нея. Ако следваме емоциите си и
избягаме от тях като направим нещо, това не означава, че ги преживяваме
както трябва. Ние се опитваме да избягаме или да подтиснем своите
емоции, защото не можем да понесем да сме в такова състояние. Но
Ваджраяна говори за правилен, директен поглед върху емоцията и за това да
я почувстваме, нейното голо качество. Ти в действителност няма нужда да
преобразуваш. Всъщност ти виждаш вече преобразуваното качество на
емоциите: “формата е форма”. Много е деликатно и доста опасно просто да
се говори за това.
Въпрос: Как живота на Миларепа се вмества в схемата на Тантра? Той не
изглежда да практикува преобразуване, а по-скоро отричане.
Отговор: Разбира се в своя стил на живот Миларепа е съвършен
пример за традицията на йоги- отшелника. Но, обикновено когато мислим
за отшелничество, ние мислим за някой, който се опитва да избяга от
“злото”, от “светския” живот. Това изобщо не е случая с Миларепа. Той не се
е опитвал да подтисне своите “зли” наклонности като медитира сам сред
пустошта. Той не се е изолирал в отшелничеството си. Той не се опитвал
да се самонакаже. Неговият аскетизъм е бил просто израз на неговия
характер, точно както всеки от нашите стилове на живот е израз на това,
кои сме ние - обусловен от нашите психологии и лични истории. Миларепа
искал да бъде простичък и е водил много прост живот.
Определено при хората следващи религиозен път се забелязва
една тенденция да станат друго-светски за известно време, и Миларепа не
е бил изключение. Но хората могат да направят това по средата на града.
Богатите могат да похарчат голямо
количество пари, отивайки на
религиозно “пътуване”. Но рано или късно, ако човек е на път наистина да
се свърже с ученията, трябва да има едно завръщане към света. Когато
Миларепа медитирал в отшелничество, водейки много суров живот,
случайно се появили някакви ловци и му дали малко прясно дивечово
месо. Той го изял и медитацията му незабавно се подобрила. И по-късно,
когато се колебаел дали да слезе надолу към градовете, няколко селяни се
появили пред пещерата му и го помолили за учения. Той постоянно бил
изваждан от изолацията си от привидно случайната игра на житейските
ситуации, което човек може да нарече играта на гуруто, универсалността
на гуруто, която винаги ни се представя естествено. Може да седим в
медитация в Ню Йоркския си апартамент, чувствайки се много “възвишени”
и еуфорични, много “духовно”. Но след това ставаме и излизаме на
улицата, и някой стъпва върху пръстите на крака ни и тогава трябва да се
справим с това. То ни връща долу на земята, обратно в света.
Миларепа бил изключително ангажиран с процеса на преобразуване на
енергиите и емоциите. Всъщност, когато четем Стоте Хиляди Песни на
Миларепа, цялата първа част на книгата се занимава с това как
Миларепа работи с този процес. В “Приказката за Долината на Червената
Скална Скъпоценност” Миларепа съвсем отскоро е срещнал Марпа и се е
оттеглил да медитира сам. Това може да бъде наречено неговия
“пубертетски етап”, защото той все още бил въвлечен в разчитането на
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личен гуру. Марпа все още бил неговия “татко”. След като се открил и
предал на Марпа, Миларепа все още трябвало да се научи как да
трансформира емоциите. Той все още бил вкопчен за понятията “добро” и
“зло”, и по тази причина светът все още му се случвал в маскировката на
богове и демони.
В “Приказката за Долината на Червената Скална Скъпоценност”,
когато Миларепа се върнал обратно в пещерата си след като имал
утешително видение на Марпа, той се сблъскал с тълпа демони. Опитал
всеки начин, който могъл да измисли, за да се отърве от тях, всякакви
тактики. Той ги заплашвал, ласкаел ги, дори им проповядвал Дхарма. Но те
не си тръгнали, докато той не престанал да ги счита за “лошо” и не се
отворил към тях, докато не ги видял, каквито наистина били. Това било
началото на периода, в който Миларепа се учил как да подчинява
демоните, което е същото като преобразуването на емоциите. С нашите
емоции ние създаваме демони и богове: тези неща, които не искаме в своя
живот и свят, са демоните; онези неща, които искаме да привлечем към
себе си, са боговете и богините. Останалото е просто пейзаж.
С готовността си да приеме демоните и боговете, такива
каквито са, Миларепа ги преобразувал. Те станали дакини, или енергиите
на живота. Цялата първа част от Десетте Хиляди Песни се занимава с
овладяването на преобразуването от страна на Миларепа, с неговата
растяща способност да се отвори към света, какъвто е, докато накрая не
победил всички демони в главата “Атаката на Богинята Церингма.” В тази
глава хиляди демони се събират за да заплашат и атакуват Миларепа,
докато той медитира, но той ги поучава, отворен е и ги приема, готов е да им
даде цялото си същество - и те се подчиняват. В един момент пет демонки,
започващи да осъзнават, че не могат да изплашат Миларепа, му изпяват:
Ако мисълта за демони
Никога не възниква в ума ти,
Няма нужда да се страхуваш от
тълпите от демони около себе си.
Най-важно е да опитомиш ума си отвътре…
По стръмният път на страха и надеждата
Те лежат в засада…
И по-късно самият Миларепа казва, “Що се отнася до Крайното - или
истинската същност на съществуването - няма нито Буди, нито демони.
Онзи който се освободи от страха и надеждата, от злото и добродетелта,
ще осъзнае без-същностната и безпочвена природа на объркването.
Тогава Самсāра ще се прояви като самата Махāмудрā…”
Останалата част от Стоте Хиляди Песни се занимава с развитието на
Миларепа като учител и с неговите връзки с учениците му. Към края на своя
живот той напълно е усъвършенствал процеса на преобразуването, до
степента в която може да бъде наречен Видядхара, или “Пазител на
Лудата Мъдрост”. Той вече не може да бъде отнесен от ветровете на
надеждата и страха. Боговете, богините и демоните, неговите страсти и
техните
външни
проекции,
са
били
напълно
подчинени
и
трансформирани. Сега неговият живот бил един постоянен танц с дакините.
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Най-накрая Миларепа достигнал етапа на “старото куче”, неговото
най-висше постижение. Хората можели да стъпват по него, да го използват
като път, като земята; той винаги ще бъде там. Той преминал отвъд
собственото си индивидуално съществуване, така че като четем последните
му
учения има едно чувство за универсалността на Миларепа, примерът на
просветлението.

