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Пролог
Поклон пред моя Лама
От началото, в небесното пространство на твоята Дхармакāя,
непомрачена от невежество,
твоите две сияйни проявления, слънцето и луната,
свободни от демоничния Раху,
са излъчвали действия на състрадание и мъдрост в безкрайно
великолепие.
Обгръщайки цялата област на знанието,
ти си премахнал всичкото мрачно непознаване на Дхарма у чувстващите
същества,
не само у онези по Пътя но и у онези с всякакъв темперамент намиращи
се в потока на съзнанието,
всички същества, които чрез различните типове раждане са родени във
Времето.
Ти донесе мир на всички чувстващи същества, минали и настоящи,
захвърлени на пътя на чувствената привързаност от петте Скандхи,
които са резултат от лоши действия, извършени под влияние на
вътрешна отрова,
и ги отклони от този път.
Дори повече, ти отведе тези чувстващи същества на Пътя на Пълното
Просветление,
до осемте съвършени качества в този живот.
Ти, който си известен като Мила,
славно убежище за чувстващите същества навсякъде във вселената,
ниско се покланям пред теб.
Океанът на твоето умствено състрадание
е излъчил вълни от развиващи се действия в полза на чувстващите
същества
и изпълва ума ми, празен отпечатък от копито, с поточета от първична
осъзнатост,
носейки скъпоценностите на вярата и другите добродетели,
като по този начин ме освобождава от духовно изтощаване
и изпепеляващата горещина на вътрешното замърсяване.
Изпълнен съм с радост,
подобна на радостта на мъж с гореща кръв, който случайно среща на
усамотено място царствено красива жена, обкичена със скъпоценности.
Въпреки че спазва правилата за безбрачие,
пред лицето на нейната сияйност той не може дори да поиска да се
отдалечи от нея макар и на една едничка стъпка.
Когато подобно на пленителна прелест, украсена със скъпоценностите на
съчувствието,

историята за освобождението на Учителя стигна до слуха на този
щастлив търсач (на истина),
аз бях изпълнен с радост.
Сега споделям пиршеството на тази удивителна и славна история, за да
донесе радост и смях на всички.
В благоуханните води от преданост и усилие
аз измивам петното на потайността от скъпоценния камък на историята
на Учителя,
и като поставям този скъпоценен камък върху знамето на учението на
Буда,
му поднасям в дар своята почит.
Нека моят лама и дакините ме благословят.
И така, в началото, в снеговете на Тибет, Учителят се отвратил от
болезнената природа на самсара, все едно че била бушуващ огън.
Без да желае нищо от нея, дори небесното щастие на Брахма и Индра,
той се развълнувал дълбоко от идеала и подобните на лотос качества на
освобождението и Пълното Просветление.
Той притежавал толкова мъдрост и състрадание, вяра и настойчивост, че
без ни най-малък страх или колебание жертвал живота си за Дхарма.
В средния период от живота си той бил ръководен от светия лама.
След като вкусил нектара на Дхарма, който се леел от устата на неговия
лама, той се освободил от оковите на замърсяванията в уединението на
планините и потоците на пробуждането потекли в него.
Чрез своята силна решимост да се откаже от светските цели и като
издигнал флага на медитацията чрез върховния пример на
непрестанното усилие, той успял да извика в умовете на щастливите
ученици желание за пътя на освобождението, свободно от светска
привързаност или леност.
Воден от своя идам и дакините, той постигнал съвършенство в Дхарма,
като преодолял всяко препятствие за своята практика, като увеличил
своя духовен прогрес и разширил преживяването на пробуждане.
Неговата почит към майсторите на приемствеността била толкова
съвършена, че му били поверени тайните устни учения на
Състрадателните учители, наследяващи безброй линии на предаване и
притежаващи знаците на несравнима духовна благословия.
Той породил у себе си толкова силна и достигаща надалече просветлена
осъзнатост (Бодхичита), че когато слушали за него или дори при
чуването на името му хората, които нямали предразположение към
Дхарма, се трогвали до сълзи от вяра. Това карало косъмчетата на телата
им да настръхват и предизвиквало такава трансформация в цялото им
възприятие, че семето на Просветлението било посявано в тях. Така те
били защитени от опасностите на самсара и нисшите светове.
Като достигнали критичен етап като пробудени поддръжници по пътя на
Ваджраяна, просветлените съпруги дакини помогнали на Учителя да
постигне върховна осъзнатост чрез възбуждането на блажена радост в
неговото тяло.
И накрая, като разтворил напълно двете замърсявания в пространството
на пустотата и като се освободил от всичко, което трябвало да бъде
премахнато, Учителят постигнал истинска осъзнатост, надхвърляща

границите на двойствеността, и усъвършенствал всички добродетели,
като мъдрост и състрадание, така че станал Буда посредством
собствените си усилия.
Подобно на скъпоценния камък, поставен на върха на победното знаме,
той станал върховен Майстор, признат от всички системи - и будисти, и
небудисти, за неоспорим пример за Просветление.
Той бързо постигнал върховното преживяване на озаряване чрез
овладяване на пътя Ваджраяна.
Знамето на славата му се развяло във всички десет посоки, тъй като
даките и дакините навсякъде разказвали за неговото величие.
Спускащото се надолу блаженство, течащо през тялото му чак до
пръстите на краката му, и издигащото се блаженство, достигащо до
темето на главата му, го довели до окончателното блаженство на
осъществяването.
Посредством този процес се осъществило разплитането на фините и
груби възли, отварянето на трите части на симпатичната нервна система
и на четирите енергийни центрове. Така той напълно активирал ца-ума
(средния нерв).
Поради това постижение от него потекли спонтанно в непрекъснат поток
песни на неразрушима истина, разкриващи истинското значение на
Сутрите с техните дванадесет зависими предмета и Тантра с нейните
четири раздела.
Той разбрал, че всички неща са Дхармакая, минаваща отвъд измамната
двойственост на ума.
Той овладял вътрешната наука за умствените явления дотолкова, че
виждал външната вселена като свещена книга.
Силата на неговите мъдрост и състрадание била толкова невъобразимо
голяма, че той можел да пробужда животни и по този начин да ги води
към тяхното освобождение.
Тъй като е преминал отвъд приемането и отхвърлянето на Осемте
Светски Реакции и е свободен от нуждата да угажда на другите, той
остава ясен и сияен обект на обожание за всички небесни същества и
хора.
Чрез върховните си усилия в медитацията върху висшия път той се
превръща в несравним Учител, почитан дори от също така
благословените Бодхисатви.
Със страховития лъвски рев на отсъствието на собствена личност, което
самият той бил осъзнал, той, белият лъв, се реел необуздан над снежните
планини, сред безкрайната шир на пространството, побеждавайки елена
на погрешните представи.
Вътрешно той постигнал съзерцателната мощ да преобразува всички
психофизични сили, така че външно контролирал неблагоприятните
сили на четирите елемента, впрягайки ги за духовна полза.
Поради своята безпределно съвършена власт над ума и фините енергии,
той можел да се рее по небето подобно на орел, да се движи, да върви, да
почива и седи, докато стоял във въздуха.
Чрез чудотворното преобразуване на тялото си, като приемал хиляди
форми според желанието си и създавал от тялото си бушуващи пламъци
и буйни потоци вода, той премахвал лъжливите възгледи на заблудените

и ги водел към постижение чрез съвършено виждане, съзерцание и
правилно действие.
Основана върху четирите посвещения, неговото практикуване на
Ваджраяна-преобразуване достигнало върховно съвършенство, така че
даките и дакините се събрали във въртящ се облак в двадесет и четирите
енергийни центрове на неговото подобно на ваджра тяло.
Той бил Херука, стоящ начело на групата от тези даки и дакини.
С безстрашен ум и непресекващо доверие той управлявал осемте армии
от богове и демони, така че те му служели в изпълнението на четирите
действия.
Той бил майсторът занаятчия, доловил присъщата пустота и блясъка на
всички неща.
Той бил лекарят, излекувал хроничната болест на петте вътрешни отрови
с лекарството на петте страни на просветлената осъзнатост.
Той бил господарят на звука, разбрал присъщата недвойственост на звук
и пустота, разяснил значението на пророческите знаци, добри и лоши,
разкрити от върешни и външни звуци на природата.
Той разбрал ясно всички неща, скрити както в човешкия ум, така и
извън него.
Той бил учителят метафизик, който разбрал чрез непосредствено
осъзнаване, че всички явления са лишени от същност.
Той бил напълно знаещият Учител, разбрал, че всички явления са
вътрешни явления на умствения свят, след това открил, че самият ум е
блестяща осъзнатост, неродена и пуста.
Чрез силата, присъща на безпрепятственото възприемане на тази
пустота и блясък на всички неща, той постигнал вътрешна свобода в
неделимата Трикая.
Той постигнал чрез своята чудотворна сила способността да посещава за
един миг всички невъобразимо много Буда светове.
Тези чудотворни действия на неговото просветление били разказвани от
Буди и Бодхисатви при разпространяването на Дхарма и по този начин
Учителят изпълнил своята роля в Буда световете.
Появявайки се в подходящи форми пред чувстващите същества от
шестте свята, той посял просвещаващи семена, като им показвал пътя с
примери и беседи и по този начин ги водел към узряването на
освобождението.
В един живот и едно тяло той постигнал просветленото състояние на
Буда Ваджрадхара в неговите Четири аспекта на просветление и Пет
Трансцедентални Осъзнатости.
Той е най-светият от светите, онзи, който е освободил безброй чувстващи
същества от непоносими страдания и им е помогнал да достигнат Града
на Великата Свобода с Четирите Радостни Съвършени Проявления.
Навсякъде името на славния Мила Шепа Дордже е било толкова
известно, колкото слънцето и луната.
Невъобразими и неизразими са неговите чудесни и удивителни
действия, които той извършва в полза на своите главни ученици.
Това е кратко изложение на великата история за освобождението на
Миларепа.

Дори действията, които той извършва за благото на обикновените хора
са неописуеми и надминават нашето въображение.
И така, историята на Учителя се състои от две части, илюстриращи
неговия светски път и неговото бързо постижение на Върховното
Просветление.

Част Първа
В която се разказва за бащиното име, Мила, за произхода на неговите
прадеди и за начина, по който се е родил.
Как в младостта му, след смъртта на баща му, неговите най-близки
роднини се превръщат във врагове и как, лишен от всичките си
притежания, вътрешни и външни, той опознава до дъно цялата
действителност на страданието. Накрая, как, подтикван от майка си, той
унищожава враговете си чрез магия.
Такива са първите три глави на тази удивителна история.

Глава Първа
Раждане
Разказът е предшестван от следния предговор:
О, чудо! Докато живееше в пещерата-обител, наречена Донапухк
(Подобната на Стомах Пещера) в Нянанг, прочутият Учител Мила Шепа
Дордже (Смеещата се Ваджра), Херука - върховен сред йогините, беше
заобиколен от своите велики ученици и последователи, пробудените
йогини и велики Бодхисатви: Ретчунг Дордже Драгпа (Прославения
Ваджра), Шива Йо Репа (Спокойната Светлина), Репа от Нгандзонг, Репа
от Себан, Кхира Репа (Ловеца), Репа от Дигом, Репа от Лен, Сандже Кяб
Репа (Просветления Защитник), Шенгом Репа (Отшелника от Шен),
Дампа Гякпухва (Светецът от Гякхух), Учителят Шакягуна и други. Също
и жените практикуващи: Легсе Бум (Стоте Хиляди Добродетели) и Шен
Дормо (Ваджрата от Шен), заедно с други ученици-миряни. Сред
сборището бяха също и Церинг Ченга (Петте Безсмъртни Сестри) и други
дакини, постигнали фини тела. Учителят беше завъртял Колелото на
Свещения Закон според ученията на Махаяна.
По това време Речунг беше в дълбоко съзерцание в килията си. Цяла нощ
той сънува следното:

В една очарователна страна, наречена Угйен (Обител на Дакините), той
влезе в голям град, където къщите бяха целите от скъпоценни
материали. Обитателите на този град бяха пленително красиви,
облечени в коприна и обкичени с украшения от кост и скъпоценни
камъни. Те не говореха, а само се усмихваха радостно и си разменяха
погледи.
Сред тях беше една ученичка на Лама Тепухва, наричана Бхарима, с
която Ретчунг се беше запознал отпреди в Непал. Беше облечена в
червени дрехи и като че ли беше водач на другите. Тя каза на Ретчунг:
"Братовчеде, ти си тук! Добре дошъл!" Като рече това, тя го поведе към
палат, направен от скъпоценни камъни и пълен с безчетни съкровища,
които да радват сетивата. Отнасяше се към него като към почетен гост и
постави пред него множество храна и напитки.
След това каза: "В този момент Буда Микюпа, Неизменния, преподава
Учението в Угйен. Ако искаш да го чуеш, ще помоля за неговото
позволение."
Изгарящ от желание да го чуе, Ретчунг отвърна: "Да, Да!", и те тръгнаха
заедно.
В центъра на града Ретчунг видя огромен висок трон от скъпоценни
материали. Върху този трон седеше Буда, Неизменния, сияен и повеличествен отколкото си го беше представял по време на медитацията
си. Той преподаваше Учението сред океан от Ученици. При тази гледка
Регчунг, пиян от радост, си помисли, че ще припадне. Тогава Барима му
каза: "Братовчеде, остани тук за момент. Аз ще помоля Буда за
разрешението му".
Тя отиде напред и желанието й беше изпълнено. Воден от нея, Ретчунг
падна в нозете на Буда. Той го помоли за благословия и остана пред него,
заслушан в учението.
Буда се взря в него за миг и Ретчунг си каза: "Той мисли за мен със
състрадание". Докато слушаше разказа за раждането и живота на Будите
и Бодхисатвите, косъмчетата по тялото на Ретчунг настръхнаха и той
повярва.
Накрая Буда разказа историите на Тилопа, Наропа и Марпа, които бяха
още по-удивителни от предишните. И онези, които слушаха, усетиха как
вярата им расте.
Когато свърши, Буда каза: "Утре ще разкажа историята на Миларепа,
история още по-прекрасна от онези, които туку-що разказах. Нека
всички дойдат да я чуят."
Тогава някои от учениците казаха: "Ако има дела, по-чудесни от онези,
които току-що чухме, тяхната удивителност минава всякакви граници."
Други казаха: "Добродетелите, които току-що бяха разкрити, са плод на
духовни заслуги, натрупвани през безброй животи чрез унищожаването
на заблуда и желание. Миларепа постигна равностойно съвършенство в
един живот и едно тяло." Тогава първите рекоха: "Но тогава, ако не
помолим за това чудесно учение в името на всички чувстващи същества,
ние ще бъдем недостойни ученици. Трябва да опитаме да го получим,
като вложим всичките си усилия и смелост."
Друг попита: "Къде е сега Миларепа?" Някой отвърна: "Той е или в
Чистата земя Нгонга, или в Огмин." Тогава Ретчунг си помисли: "В
действителност Учителят живее в Тибет. Всички тези забележки целят
единствено да събудят моето усърдие, затова аз несъмнено трябва да

помоля за разказа на Учителя в името на всички същества." Щом Ретчунг
си помисли това, Бхарима го хвана за ръката и го разтърси, като каза:
"Братовчеде, ти разбра!".
Ретчунг се събуди на зазоряване. Той почувства, че вътрешното му
разбиране никога не е било по-ясно, нито съзерцанието му по-устойчиво.
Припомняйки си съня, продължи да разсъждава: "Аз чух Неизменния
Буда да преподава сред дакините на Угйиен. Това е наистина чудно. Но
още по-чудно е, че съм срещнал своя почитаем учител Мила. Това, че чух
Неизменния Буда, е благословия на почитаемия Учител. Казаха, че
Учителят живее в Нгонга или Огмин". И Ретчунг се смъмри, като си каза:
"Колко е глупаво да мисля, че Учителят живее в Тибет! Това означава да
го поставям на своето ниво и да показвам неуважение. Преди всичко, тъй
като Учителят е Буда в тяло, реч и ум, неговите действия са
невъобразимо велики и мъдри. А ти, невежи глупако, забрави, че където
и да се намира Учителят, това място винаги е Огмин и Нгонга. Онзи,
който преподаваше Учението в съня ми, и онези, които го слушаха, и
останалите дадоха да се разбере, че аз трябва да помоля Учителя за
неговия разказ. Така че, трябва да помоля."
С чувство на изключително обожание към Учителя, той му се помоли от
дълбините на сърцето си и чак от мозъка на костите си. Докато беше
потънал в съзерцание за няколко мига, в смесица от вцепененост и
яснота, той видя пред себе си пет красиви млади момичета, които носеха
диадемите и дрехите на Угйен - едната бяла, а другите синя, жълта,
червена и зелена. едната от тях каза: "Утре ще се разказва историята на
Миларепа, нека отидем да я чуем."
А втората каза: "Кой ще помоли за нея?" В същия момент техните очи се
усмихваха на Ретчунг.
Младото момиче добави: "Всеки би бил щастлив да чуе такова
удивително учение, така че на всяка от нас подобава да помоли за него с
молитви." А другата продължи: "Работа на старшите ученици е да
помолят за този разказ. Нашата задача е да разпространяваме и
защитаваме Учението" След тази думи девойките изчезнаха подобно на
дъга.
Тогава Ретчунг се събуди от своя транс. Изгряващото слънце се издигна
сияйно в небето. Той си помисли дълбоко в себе си: "Разбирам съня като
напътствие, дадено от Петте Безсмъртни Сестри".
Ретчунг си приготви закуската в едно активно състояние на осъзнатост.
Удовлетворен и бодър, той отиде да намери Учителя и го видя
заобиколен от монаси, ученици и последователи миряни, образуващи
пъстроцветна тълпа. Ретчунг се поклони в нозете на Учителя и го попита
за здравето му. След това, като остана на колене и събра дланите на
ръцете си, той отправи тази молитва към Учителя:
"Почитаеми и скъпоценни Учителю, преди много време за доброто на
чувстващите същества Будите от миналото са разказали историите за
дванадесетте подвизи в своите животи и други забележителни дела за
освобождение. По този начин ученията на Будите са разпространени из
целия свят. В наши дни щастливите търсачи (на истина) имат
възможност да бъдат водени по пътя на освобождението, защото Тилопа,
Наропа, Марпа и другите светци са разказали своите истории."

"О, Скъпоценни Учителю, за радост на своите ученици, заради онези
щастливци, които ще бъдат Ваши ученици в бъдеще, и накрая за да бъдат
водени други същества по пътя към освобождението, разкажете ни, о,
Състрадателни Учителю, за произхода на Вашето семейство, разкажете
ни за своя живот и своите дела." Така помоли той.
Тогава, с усмивка на лицето, Учителят отговори: "Тъй като ти молиш,
Ретчунг, ще удовлетворя молбата ти."
"Името на моя род е Кхунгпо, фамилното ми име е Джосай, а моето име е
Миларепа. В младостта си извърших черни дела. В зрелите си години
практикувах непорочност. Сега, освободен и от добро, и от зло, съм
разрушил корена на кармичните действия и няма да има причина за
действие в бъдеще. По-нататъшните приказки за това биха
предизвикали само плач и смях. Какво добро би донесло това, да ти
разказвам? Аз съм стар човек. Остави ме на спокойствие."
Така рече той. Ретчунг се поклони в нозете му и изрече тази молитва:
"О, Скъпоценни Учителю, в началото чрез ужасен аскетизъм и решимост
Вие сте проумял скритите истини. Посветен изцяло на медитация, Вие
сте постигнал пробуждането за истинската природа на нещата и за
състоянието на пустота. Свободен от веригите на карма, Вие сте отвъд
бъдещо страдание. Това е известно на всички ни. Ето защо съществува
изключителен интерес към Вашия произход от Кхюнгпо, към Вашето
семейство Джосай, към причината да бъдете наречен Мила и към това
защо черните дела, които сте извършил отначало, и добрите дела от
зрелите Ви години могат да предизвикат сълзи и смях. Моля Ви, като
мислите със състрадание за всички същества и без да оставате в
глъбините на спокойствието, разкажете ни целия си живот. Всички вие,
братя и сестри по Пътя, и ученици миряни, доведени тук от своята вяра,
присъединете се към моята молитва."
Докато говореше така, Ретчунг направи няколко прострации. И когато
най-изтъкнатите ученици, духовни синове и верни последователи
направиха прострации, всички произнесоха същата молитва като
Ретчунг, молейки Учителя да завърти Колелото на Закона.

Тогава Учителят рече така:
“Щом ме молите с такава упорита настойчивост, аз повече няма да пазя в
тайна живота си от вас, а ще го разкрия сега. Родът ми произхожда от
голямо пастирско племе в Северния Център. Името му е Кхюнгпо. Мой
праотец е бил йогин, наричан Джосай, синът на един лама от
Нйингмапа. Вдъхновен от своя идам, той придобил чрез мантра големи
сили. Посетил също така светите места на страната и техните храмове.
На север, в Горен Цанг, бил радушно приет в селото Чхунгпачи. В тази
област той подчинил зли демони. Силите му го направили много
полезен, така че влиянието му и значимостта на работата му нараснали.
Нарекли го Кхюнгпо Джосай и той живял в тази област няколко години.
Който и да се разболеел, викали него.
Имало един ужасен демон, който не се приближавал до Джосай, но
никой друг не можел да му се противопостави. Демонът тормозел едно
семейство, което имало слаба вяра в Джосай. Това семейство извикало

друг лама да извърши прогонването, но демонът само се смеел и
подигравал, като продължавал да ги измъчва.
В този момент един роднина, който вярвал в Джосай, тайно посъветвал
семейството да го повикат. Той цитирал поговорката: "Човек използва
дори и кучешка маз, ако тя лекува раната." И те изпратили за Кхюнгпо
Джосай.
Когато наближил демона, Джосай се изправил горделиво и извикал на
висок глас: "Аз, Кхюнгпо Джосай, дойдох. Ще ям месото на демоните и
ще пия тяхната кръв. Само почакай!" Като казал това, той се втурнал
напред. Демонът бил обхванат от паника и изпищял ужасен: "Папа
Мила! Папа Мила!". Когато Джосай се приближил до него, демонът
казал: "Винаги съм стоял настрани от теб, така че, пощади живота ми."
Джосай го накарал да се закълне, че никога няма отново да вреди на
някого и го изгонил.
От този момент нататък всички го наричали Мила, за да покажат силата
на добродетелите на Джосай, а Джосай запазил Мила като свое фамилно
име. Тъй като демонът повече не вършел пакости, хората решили, че се е
преродил в друга сфера на съществуване.
След това Кхюнгпо Джосай си взел жена и му се родил син. Този син
имал двама сина и той нарекъл по-големия Мила Дхотон Сенге
(Подобния на Лъв Майстор на Сутрите). Той пък имал син, наречен
Мила Дордже Сенге (Ваджра Лъв). Оттогава нататък всеки наследник
имал само по един син.
Мила, Ваджра-Лъва, бил много ловък играч на зар и можел да спечели
много от това. Но в тази област имало мъж от могъщо семейство,
мошеник, който също бил много ловък със заровете. Един ден, за да
изпита силите на Мила, Ваджра-Лъва, той започнал една малка игра, с
цел да разбере колко струва противника му. Специално този ден той
направил необходимото да спечели. Ядосан, Мила, Ваджра-Лъва, му
казал: "Утре ще си оправя сметките с теб."
"Много добре" - отвърнал другият.
Мошеникът вдигнал залога и се оставил да бъде победен три пъти.
Тогава казал: "Е, сега аз трябва да си оправя сметките." След като се
спогодили за залозите, те заложили безвъзвратно своите ниви, своите
къщи и цялата си покъщнина. Обвързали се чрез писмен договор и
играли. Мошеникът спечелил и влязъл във владение, като поверил на
семейството си нивите, къщата и цялата покъщнина.
В резултат на това двамата Мила, баща и син, напуснали областта. Щом
стигнали в селото Гя Нгауа в Тунгтханг, близо до Мангюл, те се
установили там. Бащата, Мила, Подобния на Лъв Майстор на Сутрите,
бил викан по къщите на местните хора да чете свещените книги, да
извършва приношение на ритуални фигурки, да ги защитава от
градушки и да спасява децата от зли духове. Тъй като го търсели много,
той натрупал много дарове. През зимата Лъва Ваджра пътувал по работа
на юг от Непал, лятото отивал сред номадите на север. По маловажни
дела пътувал между Мангюл и Гунгтанг. По този начин баща и син
натрупали голямо богатство.
По това време Мила, Лъва Ваджра, обичал една девойка от селото и се
оженил за нея. Те имали син, когото нарекли Мила, Знамето на
Мъдростта. Когато този син почти бил пораснал, неговият дядо, Мила,

Подобния на Лъв Майстор на Сутрите, умрял. След като завършил
погребалните церемонии, Мила, Лъва Ваджра, увеличил своето
богатство още повече чрез търговия и станал по-богат отпреди.
В съседство с Ца имало човек на име Уорма, който притежавал нива с
добра земя, триъгълна по форма. След като се сдобил със злато и стоки
от север и от юг, Мила, Лъва Ваджра, купил тази нива и я нарекъл
Плодородния Триъгълник.
В края на тази нива имало развалини от къща, принадлежащи на техния
съсед. Мила, Лъва Ваджра, купил и тях и положил основите на
господарска къща в имението.
В Ца, в благородното семейство Нянг, имало много красива девойка,
наричана Бялата Скъпоценност. Тя била веща в домакинството и толкова
крайна в любовта към приятелите си, колкото и в омразата към
враговете си. Мила, Знамето на Мъдростта, се оженил за нея и я нарекъл
Нянгуа Каргйен (Бялата Скъпоценност на Нянг).
След това изграждането на господарската къща било продължено. На
третия етаж те построили двор с хамбар и кухня от едната страна. Тази
къща била най-хубавата в Кя Нгауа. Тъй като имала четири колони и
осем трегера, тя била наречена Четирите Колони и Осемте Греди. Баща и
син живели там, обединявайки щастие и добро име.
Малко по-късно в Чхунгпачхи, като чул за славата на бащата и сина,
синът на първия братовчед на Мила Лъва Ваджра, наричан Янгдрунг
Гялцен (Неизменното Победоносно Знаме), напуснал своята част от
страната и дошъл в Кя Нгауа с жена си, децата си и сестра си, Кюнг-Ца
Палден (Славната Съперница от Кхюнг).
Мила, Знамето на Мъдростта донесъл много стоки от юг и отишъл да ги
продаде на север близо до Мястото на Тигъра, така че дълго време бил
извън къщи. По това време Бялата Скъпоценност била бременна. Било в
средата на есента, в годината на Водния Дракон, под звездата
Победоносната от осмото съзвездие, на двадесет и петия лунен ден,
когато майка ми ме родила. Тя изпратила съобщение на баща ми. В
писмото се казвало: "Тук по време на жътвата аз родих син. Ела бързо да
му дадеш име и да отпразнуваме именния му ден." Когато предал
писмото, пратеникът му разказал цялата история.
Баща ми се изпълнил с радост и възкликнал: "Чудесно! Синът ми вече си
има име. В рода ми никога не е имало повече от един син във всяко
поколение. Ще нарека сина, който ми се е родил, Добрата Новина, тъй
като тази новина носи радост. Сега ще тръгна, понеже съм свършил
работата си." И той си отишъл в къщи. Ето как ми било дадено името
Добрата Новина, което се отпразнувало с радостен празник по случай
именния ми ден.
Аз бях отгледан с любов и чувах само нежни гласове, така че бях
щастлив. Затова всички хора казваха: "Това момче, Добрата Новина, е
наречено правилно."
Когато станах на четири години, майка ми роди момиче, което нарекоха
Гонкйи (Щастливата Защитница). Тъй като прякорът й беше Пета,
нарекоха я Пета Гонкйи (Пета, Щастливата Защитница). Спомням си
нашите копринени коси - нейните в злато, а моите в тюркоази, падащи
върху раменете ни.
В тази област думата ни се слушаше с уважение и ние бяхме всесилни.
Затова благородниците в областта бяха наши съюзници, а селяните ни

бяха слуги. Въпреки че имахме всички тези привилегии, хората от селото
казваха на своите тайни събрания: "Тези чужденци са преселници в тази
област, а сега са по-велики и по-богати от всички ни. Къщата в имението
и полските сечива, и скъпоценностите на мъжете и жените са гледка,
която си струва да бъде видяна."
Видял изпълнени всичките си желания, Мила, Лъва Ваджра, умря.
Погребалната му церемония беше изключително разточителна.
Така рече Миларепа и това е първата глава, която се отнася до неговото
раждане.

Втора Глава
Юношество
Тогава Ретчунг попита: "О, Учителю, говори се, че си изстрадал много
нещастия след смъртта на баща си. Как те сполетяха тези нещастия?"
Така помоли той и Учителят продължи:
“Когато бях на седем години, баща ми, Мила, Знамето на Мъдростта,
залиня от ужасна болест. Лекарите и магьосниците предрекоха, че той
никога няма да се оправи и го изоставиха.
Роднините и приятелите му също знаеха, че няма да живее. Самият той
знаеше, че ще умре. Чичо ми (Неизменния Победен Флаг) и леля ми
(Славната Съперница на Кхюнг), и всички наши роднини, близки и
далечни приятели и важни съседи се събраха заедно.
Баща ми се съгласи да постави семейството и делата си под грижата на
попечителство. След това той направи подробно завещание, за да бъде
сигурен, че неговият син по-късно ще влезе във владение на
наследството си, и прочете завещанието на глас, за да чуе всеки:
"Да сме наясно, тъй като аз няма да се възстановя от болестта си и тъй
като синът ми е още малък, тук има разпореждания, чрез които го
поверявам на всички роднини и приятели и по-специално на чичо му и
леля му.
В планините - животните ми - якове, коне и овце, в долината - преди
всичко нивата Плодородния Триъгълник и няколко други парчета земя,
за които бедняците завиждат, при къщата - крави, кози и магарета, на
горния етаж - сечива, злато, сребро, мед и желязо, тюркоази, платно,
коприна и зърно. Всичко това представлява моето богатство. Накратко,
имам толкова, че няма нужда да завиждам на никого. Вземете част от
тези богатства за разноските след смъртта ми. Що се отнася до
останалото, поверявам всичко на вас, които сте събрани тук, докато
синът ми стане достатъчно голям да се грижи за своята собственост.
Поверявам го напълно на грижите на неговия чичо и леля.
Когато това дете стане на такава възраст, че да поеме семейните
задължения, нека се ожени за Зесай, за която е сгоден от дете. Нека те
получат цялото ми имане, без изключение, и нека синът ми да влезе във
владение на наследството си.
Нека дотогава чичо му, леля му и близките роднини следят за радостите
и мъките на двете ми деца и тяхната майка. След смъртта си аз ще ви
наблюдавам от царството на мъртвите." Като изрече това, той умря.

После бяха извършени погребалните ритуали. Всички роднини бяха на
едно мнение за останалото имущество и всички казаха на Бялата
Скъпоценност: "Поеми сама грижата за собствеността. Прави каквото
сметнеш за добре." Но чичо и леля казаха: "Всички тук са твои приятели,
но ние, най-близките, ще бъдем по-добри от приятели. Няма да сторим
нищо лошо на майката и децата. Според завещанието ще поемем
грижата за имуществото."
Без да слушат възраженията на брата на майка ми или на семейството на
Зесай, чичо ми взе мъжките вещи, а леля ми - женските. останалото беше
разделено наполовина. После те казаха: "Вие, майката и децата, ще ни
слугувате подред." Вече нямахме никаква власт над имуществото си.
Лятото, когато се работеше на полето, ние бяхме слуги на чичо. Зимата,
когато се работеше с вълната, бяхме слуги на леля. Храната ни беше като
за кучета, а работата - като за магарета. Няколко парцала бяха хвърлени
върху раменете ни за дрехи, стегнати с въжета от трева. Тъй като
работехме без почивка, крайниците ни се ожулиха и разраниха. Поради
лошата храна и бедняшкото облекло ние станахме бледи и мършави.
Косите ни, които навремето се спускаха на къдрици с тюркоази и злато,
сега бяха разпилени и посивели, пълни с гниди и въшки.
Състрадателните хора, щом видеха и чуеха за това, проливаха сълзи. Те
говореха без заобикалки зад гърба на моите чичо и леля. Тъй като бяхме
притиснати от мизерията, майка ми каза на леля ми: "Ти не си Славната
Съперница от Кхюнг, а си Думо Такден - Демон Равен на Тигриците". На
леля ми й остана това име - Тигрицата-Демон.
В онези дни имаше известна поговорка: "Когато незаконният господар е
господар, истинският господар е прогонен от къщата като куче". Тази
поговорка описваше точно нас - майка и деца.
По времето, когато баща ни, Мила, Знамето на Мъдростта, беше тук,
всеки, силен и слаб, внимателно следеше дали лицата ни са усмихнати
или тъжни. По-късно, когато чичо и леля бяха богати като крале, техните
лица, усмихнати или тъжни, бяха наблюдавани от хората. Мъжете
казваха за майка ми: "Колко е вярна поговорката: "Богат мъж - способна
жена. От мека вълна - добра дреха." Сега, когато съпругът й не е вече тук,
е точно както гласи поговорката. В миналото, когато мъжът й беше
господар и държеше главата си изправена, Бялата Скъпоценност беше
смела и мъдра, а също и добра готвачка. Сега тя е слаба и плаха." Дори
онези, които ни бяха слугували, ни се присмиваха. Така те постъпваха
според поговорката: "Нещастието на едного е забавление за другиго."
Родителите на Зесай ми дадоха обувки и нови дрехи, като казаха: "Не
мисли, че си беден, когато богатството изчезне, тъй като е казано, че то е
преходно като росата по ливадите. В миналото твоите прадеди са станали
богати доста късно. И за теб ще дойде отново времето на изобилието."
Като говореха така, те ни утешаваха.
Най-накрая аз навърших шестнадесетата си година. По това време
имаше една нива, дадена в зестра на майка ми от нейните родители,
наречена с не много красивото име Треде Тенчхунг (Малкият Кожен
Килим), която независимо от това даваше прекрасна реколта. Братът на
майка ми сам я обработваше и беше направил всичко възможно да слага
настрани реколтата от нея. По тази начин той тайно беше събрал зърно,
което продаде, за да купи голямо количество месо. От бял ечемик беше

направено брашно. От черен ечемик беше направена бира за
празненството, на което той каза, че ще бъде върнато наследството на
Бялата Скъпоценност и нейните деца. После майка ми взе назаем
килими и ги сложи в моята къща, наречена Четирите Колони и Осемте
Трегера.
Тя покани първо чичо и леля, после близки роднини, близки приятели и
съседи и накрая онези, които знаеха за завещанието, написано от баща
ми, Мила, Знамето на Мъдростта. На чичо и леля тя дари цяло животно,
на другите, според ранга им, четвърт или една трета от животно. Даде им
и бира в порцеланови чаши.
После майка ми застана сред събраните и каза: "Когато се ражда син, му
се дава име. Когато човек е повикан на бирено угощение, това означава,
че е време да се говори. Имам да кажа нещо на всички събрани тук, на
чичо и леля заедно и на по-възрастните хора, които помнят последните
думи на Мила, Знамето на Мъдростта, в момента на смъртта му." Така
рече тя и вуйчо ми прочете завещанието. После майка ми продължи:
"Няма нужда да обяснявам на по-възрастните хора, които са тук,
условията на това завещание. Досега чичото и лелята си даваха труд да
ни напътстват, мен и децата във всичко. Сега синът ми и Зесай са
достатъчно големи, за да имат свой дом. Ето защо ви моля, върнете ни
имуществото, което ви беше поверено. Нека синът ми се ожени за Зесай
и влезе във владение на наследството си според завещанието."
Така рече тя. Чичо и леля, които почти никога не бяха на едно и също
мнение помежду си, се обединиха в алчността си. От наша страна аз бях
единствен син. От тяхна страна имаше много деца.
Така че чичо и леля отвърнаха подигравателно в един глас: "Имаш имот?
Къде е той? Навремето, когато Мила, Знамето на Мъдростта, беше здрав,
ние му дадохме назаем къща, ниви, злато, тюркоази, дзо, коне, якове и
овце. По време на смъртта си той върна тези неща на техните
собственици. Притежавате ли едничко късче злато? Трошичка масло?
Едно единствено украшение? Парченце коприна? Не сме виждали и
копито от животно. Кой е писал това завещание? Имахме добрината да
се грижим за вас, когато осиротяхте и мизерствахте, за да не умрете от
глад. Поговорката: "Щом имат сила, алчните хора отмерват даже и
водата", наистина е вярна."
Като каза това, чичо изсумтя, изсекна се, стана бързо, щракна с пръсти,
разлюля украсата на дрехата си, тропна с крак и каза: "Освен това, дори и
тази къща е моя. Така че, сираци, изчезвайте!" Като рече това, той
зашлеви майка ми и удари сестра ми и мен с ръкава на своята чуба.
Тогава майка ми извика: "Татко Мила, Знаме на Мъдростта, виж участта
на семейството си. Ти каза, че ще бдиш над нас от царството на мъртвите.
Погледни ни сега." Ние, децата, не можехме да направим нищо за нея,
освен да плачем. Тъй като се страхуваше от многото синове на чичо,
вуйчо ми не можа да се противопостави. Хората от селото, които ни
обичаха, казаха, че ни съжаляват и нямаше нито един от тях, който да не
заплаче. Другите присъстващи въздишаха тежко.
Чичо и леля се обърнаха към мен: "Искаш си имота, но ти вече си доста
богат. Приготвил си гощавка за съседите и хората от селото, без да те е
грижа за бирата и месото, които си прахосал. Ние не сме толкова богати.
Даже и да бяхме, нямаше да ги дадем на вас, окаяни сираци. Така че, ако

сте много, бийте се с нас. Ако сте малко, прокълнете ни." С тези думи те
излязоха. След това и техните приятели си тръгнаха.
Майка ми плачеше, без да спре, докато брат й, родителите на Зесай и
нашите приятели я утешаваха, като казваха: "Не плачи. Сълзите не
служат за нищо. Поискай по нещо от всеки, който е дошъл на
угощението. Всеки ще ти даде това, от което имаш нужда, даже чичото и
лелята може да ти дадат нещо хубаво." Тогава вуйчо ми каза: "Направи
каквото ти казват и изпрати сина си да учи нещо. А ти и дъщеря ти може
да живеете с мен и да работите на моите ниви. Винаги е добре човек да е
зает с нещо полезно. Във всеки случай трябва да направите нещо, за да
не сте безпомощни пред чичо си и леля си." Майка ми отвърна: "Лишена
от цялото си имущество, аз никога не съм молила за нищо, за да
отгледам децата си. Няма да приема от чичо им и леля им и едничка част
от моето собствено имущество. Тормозени от тях ние ще търчим при
звука на барабана и когато се издига дим. Ще ги засрамим. След това аз
самата ще обработвам нивата си."
В областта Ца, в селото Митхогекха, имаше учител магьосник от школата
Нйингмапа, много търсен в селото, който познаваше Култа към Осемте
Наги. Майка ми ме изпрати при него да се науча да чета. В същото време
нашите роднини, които ни дариха свои вещи, дадоха на всеки от нас
много неща. Родителите на Зесай ми донесоха запаси от олио и дърва за
горене, а за да ме утешат, те дори изпратиха Зесай там, където аз се учех
да чета. Вуйчо ми хранеше майка ми и сестра ми и по този начин нямаше
нужда да просят или да работят някъде другаде.
Тъй като брат й не й позволи да мизерства, майка ми работеше вкъщи,
като един ден предеше, на другия ден тъчеше. По този начин тя спечели
малко пари и това, което беше необходимо за нас, нейните деца. Сестра
ми работеше за другите колкото може, за да изкара храна и облекло. Тя
тичаше при звука на барабана и когато се издигаше дим.
Гладни, с парцаливи дрехи, в мрачно настроение, ние не бяхме
щастливи.
Така рече Учителят. При тези негови думи всички слушатели се трогнаха
дълбоко и с мъка в сърцата си мълчаха известно време, ронейки сълзи.
Това е втората глава, разкриваща най-висшата степен на реалността на
страданието.

Трета глава
Злодеянията
Тогава Ретчунг рече: "Учителю, ти ни каза, че отначало си извършвал
лоши дела. Може ли да попитам как ги извърши?"
"Натрупах грехове чрез магия и като предизвиках градушки."
"Учителю, какво те доведе дотам да правиш магии и да предизвикваш
градушки?"
И Учителят продължи:
Докато учех в Митхогекха, един ден придружих учителя си до долината
Ца, където той беше поканен да стои начело на едно сватбено угощение.

Тъй като изпи много бира, не само тази, която аз му наливах, но и тази,
която всички останали му наливаха, моят наставник се напи. Той ме
изпрати напред с даровете, които беше получил. Аз също бях пиян. Като
чух певците, изпитах също желание да запея и, тъй като имах хубав глас,
запях както си вървях. Пътят минаваше пред моята къща и аз все още
пеех, когато стигнах до вратата. Вкъщи майка ми печала ечемик и ме
чула. "Какво е това - си казала тя.- Това прилича на гласа на сина ми, но
как може да пее след като ние сме толкова нещастни?" И, не вярвайки на
очите си, тя погледна навън. Щом ме разпозна, извика изумена. Дясната
й ръка изпусна машата, лявата й ръка изпусна бъркалката и като остави
ечемика да изгори, тя взе пръчка в едната си ръка и шепа въглени в
другата. Тичайки с големи стъпки и подскачайки с малки, тя се намери
навън. Хвърли въглените в лицето ми, удари ме няколко пъти по главата
и изкрещя: "Татко Мила, Знаме на Мъдростта, това ли е синът, който си
създал? Той не е достоен за теб. Погледни съдбата ни, на нас - майка и
син!" И тя припадна.
В този момент сестра ми дойде, тичайки, и каза: "Батко, какво правиш?
Какво се е случило с майка?" Нейният плач ме вразуми, след което аз
също пролях много сълзи. Ние разтрихме ръцете на майка и я викахме
по име. След миг тя дойде на себе си и стана. После, като прикова
пълните си със сълзи очи върху мене, каза: "След като сме найнещастните хора на земята, редно ли е да пееш? Когато мисля за това, аз,
твоята майка, умирам от отчаяние и мога само да плача." После ние и
тримата започнахме да ридаем силно. Аз й казах: "Майко, права си. Не
бъди толкова отчаяна. Ще направя каквото поискаш."
"Ще ми се да беше облечен с наметалото на мъж и възседнал кон, за да
можеха стремената ти да разпорят вратовете на нашите ненавистни
врагове. Това е невъзможно, но ти си способен да им причиниш зло чрез
хитри средства. Искам, като изучиш напълно магията заедно с
разрушителни заклинания, първо да унищожиш чичо си и леля си, след
това селяните и съседите, които се отнасят към нас толкова жестоко.
Искам да прокълнеш тях и потомството им до девето коляно. Виж сега
дали можеш да направиш това."
Аз отвърнах: "Ще опитам, майко. Приготви храна за из път и дар за
ламата."
За да мога да уча магия, майка ми продаде половината от нивата Малкия
Кожен Килим. С парите тя купи един тюркоаз, наречен Голямата
Искряща Звезда, един бял кон, обичан по тези места, наричан Сенге
Субмей (Необузданият Лъв), два вързопа боя и два пакета нерафинирана
захар, които скоро бяха употребени. Така тя привърши подготовката за
моето пътуване.
Първо аз останах няколко дни в Гунгтханг в една странноприемница на
име Лхундруп. Там пристигнаха петима дружелюбни младежи, които
казаха, че идват от Нгари Дьол и отиват към областта Ю и Цанг да учат
религия и магия. Аз им предложих да ми позволят да се присъединя към
тях, тъй като също отивам да уча магия. Те се съгласиха и аз ги заведох в
къщата на майка ми в Гунгтханг, като се отнасях към тях като гости за
няколко дни.
Майка ми тайно им казала: "Синът ми няма силна воля, така че вие,
неговите спътници, трябва да го поучавате и пришпорвате, за да овладее
из основи магията. Когато му дойде времето, ще ви даря гостоприемство

и ще ви се отплатя щедро." После натоварихме двете торби с боя върху
коня, тюркоаза носех у себе си, и тръгнахме по пътя си. Майка ми ни
придружи на известно разстояние.
Докато спътниците ми пиеха по чаша бира за сбогуване, майка
непрекъснато ги съветваше. Тя почти не беше в състояние да се раздели
от мен, единствения й син. Хвана ръката ми здраво и ме отведе настрани.
С лице, окъпано от сълзи, и глас, задавен от ридания, ми каза: "Преди
всичко, помни своето нещастие и нека знаците на магията ти се проявят
в нашето село. После се върни. Магията на спътниците ти и твоята не са
едно и също нещо. Тяхната магия е тази на обични деца, които я искат
само за удоволствие. Нашата е магията на хора, които са изживели
трагедия. Ето защо е необходима непреклонна воля. ако се върнеш, без
да си показал своята магия в селото, аз, старата ти майка, ще се убия
пред очите ти."
Обещах това и се разделихме. Убедих майка си в своята любов. Гледах
назад непрекъснато и пролях много сълзи. А майка ми, която ме
обичаше нежно, ме наблюдаваше със сълзи в очите си докато не
изчезнахме от погледа й. В пламъка на любящите си чувства, аз се
попитах дали да не се върна при майка си за миг. Имах чувството, че
никога повече няма да я видя. Накрая, когато вече не можеше да ни
вижда, тя се върна в селото, плачейки.
Няколко дни по-късно тръгнал слухът, че синът на Бялата Скъпоценност
заминал да учи магия.
Ние поехме по пътя към Ю и Цанг и пристигнахме в Якде в Долината
Цангронг. Там продадох коня си и боята на един много богат човек.
Получих за него злато, което скрих у себе си.
След като пресякохме Цанг По, ние се отправихме към Ю. В мястото,
наречено Тухнлок Ракха (Кошарата на Тухн) срещнахме множество
почитаеми монаси. Попитах ги дали не познават учител в областта Ю,
който да е вещ в магията, заклинанията и градушките. Единият от
монасите отвърна: "В Кьордо, в Ярлунг, живее лама, наричан Юнгтон
Трьогйел (Страшният Завоевател) на Нянг. Той притежава голяма сила в
магиите, заклинанията и ужасните магически формули." Този монах
беше негов ученик. И така, ние тръгнахме да намерим Лама Юнгтон и
пристигнахме в Кьорпо, в Ярлунг.
Когато се представихме пред ламата, моите спътници му дадоха само
незначителни дарове, а аз му дадох всичко, златото и тюркоаза, като му
казаха: "Освен това ти давам своето тяло, реч и ум. Съседите ми и някои
хора в моето село не могат да понасят щастието на другите. Имай
съчувствие и ми дай-най силните заклинания, които могат да бъдат
хвърлени върху селото ми. Междувременно бъди така добър да ми дадеш
храна и дрехи." Ламата се усмихна и отвърна: "Ще помисля върху това,
което ми каза." Но той не ни научи на истинските тайни на магията.
Мина около година, а всичко, което ни беше дал, бяха няколко
заклинания, чрез които да накараме небето и земята да се удрят едно в
друго, и повърхностни познания за различните формули и полезни
практики. Всичките ми спътници се приготвиха да тръгват. Ламата даде
на всеки от тях добре ушити дрехи от едноцветно платно от Лхаса. Аз
обаче не бях доволен. Тези практики не бяха достатъчно силни, за да
направят впечатление в селото ми. Като си мислех, че моята майка ще се

убие, ако аз се върна, без заклинанията да са подействали, аз реших да не
тръгвам. Моите спътници видяха, че не се приготвям за тръгване и ме
попитаха: "Добра Новина, ти няма ли да тръгваш?" Аз отговорих: "Още
не съм изучил достатъчно магията." Те отвърнаха: "Тези формули са
изключително магически, стига само да положим усилие да ги овладеем.
Самият лама ни каза, че не притежава други. Ние вече не се съмняваме в
това. Просто иди и виж дали ламата ще ти даде други!" След като
благодариха на ламата и се сбогуваха, те тръгнаха. Аз също навлякох
дрехите, дадени от ламата и ги придружих на половин ден път. След като
си пожелахме добро здраве един на друг, те заминаха за родния си дом.
По обратния път към ламата аз напълних полата на дрехата си с конски и
магарешки тор, кравешки и кучешки изпражнения за нивата на ламата.
Като изкопах дупка в неговата плодородна, даряваща живот нива, аз ги
зарових там. Ламата, който бил на терасата на къщата си, ме видял и
казал на своите ученици: "От многото ученици, които са идвали при мен,
никой не е по-любящ от Добрата Новина, няма и да има друг като него.
Доказателството е, че тази сутрин той не се сбогува и сега се връща
обратно. Когато дойде тук за пръв път, той ми каза, че хората от неговото
село и съседите му не можели да понасят щастието на другите. Той ме
помоли за магия и ми даде тялото, речта и ума си. Такава настойчивост!
Ако историята, която ми разказа, е вярна, би било жалко да не му предам
тайните на черната магия."
Един от монасите повтори пред мен тези думи. Аз си казах радостно:
"Най-накрая се уреди. Ще получа истинските тайни на магията." И така,
отидох при ламата. Той ми рече: "Добра Новина, защо не си отиде
вкъщи?" Тогава върнах дрехата, която ламата ми беше дал, докоснах с
главата си нозете му и рекох: "Скъпоценни лама, ние сме трима - майка
ми, сестра ми и аз. Чичо ми и леля ми, няколко съседи и съселяни
станаха наши врагове. Не можахме да се справим по обикновения начин
и те ни доведоха до мизерия. Аз нямах силата да се отбранявам. Ето защо
майка ми ме изпрати да уча магия. Ако се върна вкъщи без от усилията
ми да се получи ни един магически знак, майка ми ще се убие пред очите
ми. Именно за да я спра да не се убие, не си тръгнах. Ето защо те моля за
истинските тайни на магията."
При тези думи аз плачех. Ламата попита: "По какъв начин хората от
селото ти навредиха?" Хлипайки, му разказах как баща ми, Мила,
Знамето на Мъдростта, е умрял и как след неговата смърт чичо ми и леля
ми ни съсипаха от бедност. Сълзи закапаха от очите на ламата. Той каза:
"Ако всичко, което разказваш, е вярно, това е тъжен случай. Магията,
която аз практикувам, ще свърши работа, но не бива да бързаме. За
същата тази магия са ми дарявали състояния от злато и тюркоази от
Нгари Корсум на запад, огромни количества чай, коприна и дрехи от
трите планински области в Кханна изток, коне, якове и овце от стотици и
хиляди от Джаюл, Дакпо и Конгро на юг. Но единствено ти ми даде
тялото, речта и ума си. Ще проверя, което ми казваш още сега."
По това време при ламата живееше един монах, който беше по-бърз от
кон и по-силен от слон. Ламата го изпрати в село, за да провери моя
разказ. Монахът бързо се върна и каза: "Скъпоценни Лама, Добрата
Новина казва истината. Той има нужда да научи повече за магията."
Ламата ми рече: "Ако ти бях дал тази магия още отначало, страхувам се,
че ти с твоята упоритост щеше да ме накараш да съжалявам. Но сега, тъй

като виждам, че си искрен, трябва да отидеш при друг учител за понататъшни инструкции. Аз имам едно заклинание от Култа към
Кафяволикия Дза, чиято могъща мантра Хум причинява смърт, докато
мантрата Пахт причинява изпадане в безсъзнание.
В областта, наречена Нуб Кхулунг, в Цангронг живее лама на име Йонтен
Гяцо (Океан от Добродетели) от Кхулунг, който е голям лекар и
магьосник. Аз му дадох моята тайна формула, а в замяна той ме научи
как да предизвиквам градушки с връхчето на един пръст. След като ме
научи на това, ние станахме приятели и съдружници. Сега аз трябва да
изпращам при него онези, които идват да учат магия при мен, а той
трябва да изпраща при мен онези, които отиват да учат при него как да
причиняват градушки. Иди със сина ми и го намери."
По-големият син на ламата се наричаше Дарма Уангчук (Силният
Младеж). Освен запасите за пътуването, ламата ни даде топ едноцветно
платно и шевиот от Лхаса, няколко малки дарове и писмо. Като
пристигнахме в Нуб Кхулунг, ние срещнахме младия лама от Нуб.
Дарихме му няколко парчета вълнено платно и шевиот, както и даровете
и писмото от ламата. Внимателно му разказах всички подробности от
историята си и настойчиво го помолих да ме учи на магия. Ламата
отвърна: "Приятелят ми е предан приятел и държи на думата си. Ще те
науча на всички видове магия. Построй за тази цел колиба на билото на
тази планина, която ще държи хората далеч от теб."
Ние построихме къща над земята, която беше направена от солидни
греди, подредени една върху друга. Обградихме я отвсякъде с каменни
блокове, големи колкото якове, без да оставим нито един отвор, така че
никой друг да не може да види вратата към къщата или да открие
средство да я нападне. После ламата ни даде магическите заклинателни
формули.
След като извършихме заклинанието, минаха седем дни. После ламата
дойде и каза: "Обикновено са достатъчни седем дни, така че и сега трябва
да са достатъчни." Аз отвърнах: "Тъй като магията ми трябва да действа
от разстояние, нека продължим още седем дни." Ламата отговори:
"Добре, продължавай." Така и направих.
Вечерта на четиринадесетия ден ламата се върна и каза: "Тази нощ около
мандалата ще има знак, че магията е станала." Същата нощ преданите
божества, пазители на Закона, ни донесоха каквото искахме - главите и
кървящите сърца на тридесет и пет човека. Те казаха: "От няколко дни
непрекъснато ни призовавате. Ето това, което искахте." И те струпаха
главите около мандалата. На следващата сутрин ламата се върна и каза:
"От онези, които трябваше да бъдат унищожени, са останали двама
души. Да бъдат ли убити, или пощадени?" Изпълнен с радост, аз казах:
"Моля те да ги оставиш живи, за да могат да познаят моето отмъщение и
моята справедливост."
Случи се така, че не бяха пострадали чичо и леля.
Поднесохме в дар на преданите божества благодарности и напуснахме
уединението си. Днес нашата килия все още може да бъде видяна в
Кхулунг.
Междувременно аз се чудех как ли се е проявило заклинанието в моето
село Кя-Нгауа.

Имало сватбено угощение в чест на най-големия син на чичо ми.
Синовете на чичо ми и снахите му пристигнали първи с хората, които ни
мразеха - общо тридесет и пет.
Другите хора, които бяха приятелски настроени към нас, говорели по
пътя към къщата, казвайки: "Когато незаконният господар стане
господар, истинският господар е хвърлен на кучетата, точно както се
казва в поговорката и както го доказват тези нещастни хора. Ако магията
на Добрата Новина все още не е подействала срещу тях, силата на
божествата-пазители на Дхарма сама ще накара хората да я почувстват."
Те вървели заедно към къщата.
Леля и чичо били излезли да обсъдят какво ядене да бъде поднесено и
каква реч да бъде произнесена. В този момент една наша предишна
слугиня, която сега беше с чичо ми, отишла да извади вода. Вместо да
види множеството коне, завързани в обора, тя видяла скорпиони, паяци,
змии, жаби и попови лъжички. Тя видяла скорпион, голям колкото як,
който сграбчил трегерите между щипките си и ги изтръгнал. При тази
гледка слугинята избягала ужасена. Едва била излязла, когато жребците
започнали да се качват върху кобилите, а кобилите започнали да ритат
жребците. Всички изправящи се на задните си крака, ритащи коне се
блъскали в трегерите на къщата, която накрая се срутила. Под
развалините на срутената къща лежали мъртви синовете на вуйчо ми,
снахите му и другите гости, общо тридесет и петима. Вътрешността на
къщата била пълна с трупове, погребани сред облаци от прах.
Сестра ми Пета, като видяла всички да ридаят, побягнала бързо да
намери майка ни. "Майко! Майко! Къщата на чичо се срути и много хора
са мъртви. Ела да видиш!"
Майка ми надала вик на радост, станала и отишла да погледне. Тя
видяла къщата на чичо ми, превърната в облак от прах и чула писъците
на селяните. Толкова щастлива, колкото и изумена, тя завързала един
парцал на дълга пръчка и, размахвайки я във въздуха, крещяла силно:
"Слава на вас, богове, лами и Тройно Убежище! Е, съселяни и съседи,
има ли син Мила, Знамето на Мъдростта? Аз, Бялата Скъпоценност, съм
облечена в дрипи и ям лоша храна. Виждате ли, че това е било, за да
отгледам своя син? В миналото чичото и лелята ни казаха: "Вие, майка и
деца, ако сте много, воювайте с нас, ако сте малко, правете заклинания."
Ето как ние, малцина на брой, постигнахме чрез магия повече, отколкото
ако бяхме много, бихме постигнали чрез война. Помислете за хората,
които бяха на втория етаж, помислете за съкровищата вътре и за
добитъка в обора. Живях достатъчно дълго, за да видя и да се насладя на
това представление, предизвикано от моя син. Представете си какво ще
бъде щастието ми отсега нататък."
Дори онези, които били в къщите си, чули отмъстителния вик на майка
ми. Някои от тях казали: "Тя е права." Други казали: "Може и да е права,
но отмъщението й е прекалено жестоко."
Като чули от каква сила са били убити тези хора, селяните се събрали и
казали: "Не й стига, че предизвика това нещастие, но сега му се и радва.
Това отива прекалено далече. Нека да я измъчваме, а после да изтръгнем
сърцето й още живо от гърдите." Възрастните хора казали: "Какъв е
смисълът да убиваме нея? Онова, което ни се случи, всъщност е дело на
сина. Първо трябва да намерите сина и да го убиете. След това ще бъде

лесно да бъде убита майката." Като говорели така, те стигнали до
споразумение.
Чичото чул тези забележки и казал: "Сега, когато синовете и дъщерите
ми са мъртви, не се страхувам да умра." И тръгнал да убие майка ми.
Селяните обаче го смъмрили, като рекли: "Именно защото не спази
обещанието си навремето, ни сполетя това нещастие. Ако убиеш майката
преди сина, ще бъдем против теб." Те не дали на чичо ми възможност да
действа. После селяните се наговорили да ме убият.
Братът на майка ми отишъл при нея и казал: "След вчерашните ти думи
и поведение съседите са готови да убият теб и сина ти. Защо трябваше да
крещиш така отмъстително? Не беше ли достатъчно, че заклинанието
подейства?" Така той я смъмрил строго. Майка ми отвърнала: "Злата
съдба не те е сполетяла теб. Разбирам какво казваш, но след като
откраднаха имуществото ми по такъв начин, е трудно да мълча." И тя
заплакала. Брат й продължил: "Вярно е. Права си, но могат да дойдат
убийци, затова заключи вратата." С тези думи той излязал, а майка ми,
като се заключила, започнала да крои планове.
Междувременно слугинята на чичо ми, която преди служеше на мен,
чула хората да заговорничат. Поради привързаността си към семейството
ми, тя не могла да понесе това и отишла тайно да каже на майка ми
какво е решил съвета, като я посъветвала да внимава за живота на сина
си. Майка ми си рекла: "Това решение за момента помрачава радостта
ми." Тя продала останалата половина от нивата Малкия Кожен Килим за
седем унции злато. Тъй като нямало човек от съседите, когото да изпрати
при мен, и тъй като отникъде не пристигал никакъв куриер, майка ми си
мислела сама да дойде да ми донесе храна и да ми даде съвет.
В този момент един йогин от провинция Ю, който се връщал от
поклонничество в Непал, дошъл да проси на вратата и майка ми го
попитала кой е. Тъй като бил подходящ за пратеник, тя му казала: "Стой
тук няколко дни. Имам син, който е в Ю и Цанг и трябва да му изпратя
известие. Бъди така добър да му го занесеш."
През това време майка ми му го обградила с топло гостоприемство. След
това запалила маслена лампа и помолила за помощ: "Ако желанието ми
ще се изпълни, нека ламата на сина ми и божествата-покровители
накарат лампата да гори дълго. Ако няма да се изпълни, нека лампата да
угасне бързо." Лампата горяла ден и една нощ. Майка ми, като
повярвала, че желанието й ще бъде изпълнено, казала на поклонника:
"Йогине, за пътуването из страната облеклото и обущата са много важно
нещо." Тя му дала кожа и конец да закърпи обувките си. Самата тя
закърпила старото му наметало. Без да казва на йогина, тя зашила седем
унции злато в подплатата на наметалото му, върху които сложила
квадратно парче от черно платно. Върху това парче избродирала с груб
бял конец звезди, представляващи съзвездието Плеадите, по такъв
начин, че да не може да се вижда отвън. После платила добре на йогина,
поверила му запечатано тайно писмо и го изпратила.
Майка ми си помислила: "Тъй като не знам какво ще решат да правят
съседите, трябва да си придам заплашителен вид." Тя казала на Пета:
"Разгласи навсякъде, че този йогин е донесъл писмо от брат ти."
Ето и писмото, което майка ми написала, все едно че е дошло от мен.
"Без съмнение, майка ми и сестра ми са в добро здраве и са видели
знаците на магията ми. Ако някои съседи упорстват в омразата си към

вас, изпратете ми техните имена и имената на техните семейства. За мен
ще бъде толкова лесно да ги убия чрез заклинания, колкото да хвърля
късче храна във въздуха. По този начин ще ги унищожа до девето
коляно. Майко и сестро, ако хората от селото все още са враждебно
настроени, елате тук при мен. Няма да оставя и следа от това село.
Въпреки че съм в уединение, аз имам богатство и запаси от храна в
изобилие. Не се тревожете за мен."
Като написала това, майка ми сгънала писмото и го показала първо на
брат си и приятелите си. После го оставила при брат си, така че всеки да
може да го види. В резултат на това те всички променили намерението
си и се отказали от идеята да ни убиват. Взели нивата Плодородния
Триъгълник от чичо ми и я дали на майка ми.
*
Междувременно йогинът дошъл да ме търси. Като научил, че съм в Нуб
Кхулунг, той ме намери. Даде ми писмото и аз се отдръпнах да го
прочета.
"Надявам се, Добра Новина, че си в добро здраве. Желанието на твоята
стара майка да има син се осъществи и продължението на рода на баща
ти, Мила, Знамето на Мъдростта, е осигурено. Знаците на твоята магия се
появиха в селото и тридесет и пет човека бяха убити в къщата, която се
срути. В резултат на това местните хора са злонамерени към нас двете,
майка и дъщеря. Ето защо ти трябва да направиш така, че да падне
градушка, която да затрупа всичко до осмия ред тухли. Тогава
последното желание на старата ти майка ще бъде изпълнено. Съседите
казват, че ще те търсят и след като убият теб, ще убият мен. Нека и
двамата, майка и син, пазим живота си с най-голямо внимание. Ако
запасите ти са се изчерпали, виж в областта, обърната на север, където
срещу черен облак ще се появи съзвездието Плеадите. Под него има
седем къщи на наши братовчеди. Там ще намериш всички запаси, които
би могъл да пожелаеш. Вземи ги. Ако не разбираш, не питай никого
другиго, а йогина, който живее в тази област."
Не разбирах значението на това писмо. Липсваше ми родния дом и
майка ми. Тъй като имах огромна нужда от провизии, а не знаех областта
и не познавах никакви роднини там, аз заплаках. Попитах йогина: "Щом
познаваш страната, къде живеят моите братовчеди?" Йогинът отвърна:
"В централната равнина Нгари."
"Познаваш ли други области? Коя е твоята?"
"Познавам много други области, но не знам друга, в която да живеят
твои братовчеди. Аз съм от провинция Ю."
"Остани тогава тук за момент. Веднага се връщам."
Отидох да покажа писмото на ламата и да го помоля за тълкуване.
Ламата прегледа писмото и ми каза: "Добра Новина, майка ти е
изпълнена с омраза. Дори след смъртта на толкова много хора тя иска да
изпратиш градушка. Кои са братовчедите ти на север?" Аз отвърнах:
"Никога не съм чувал за тях. Писмото е онова, което ги споменава.
Попитах йогина, но той не знае."
Жената на ламата, която беше белязана със знака на великите дакини,
прочете писмото на глас и ми каза: "Повикай йогина."
Когато йогинът дойде, тя накладе голям огън и му даде малко хубава
бира. После, снемайки наметалото от гърба на йогина, тя го сложи върху

себе си и каза: "Това е хубаво наметало за пътуване от място на място."
Докато говореше, тя се разхождаше нагоре-надолу. После се изкачи на
терасата на къщата. Там тя махнала златото от наметалото, зашила
наново парчето като преди и, връщайки се, сложи наметалото на гърба
на йогина.
След като сервирала вечерята на йогина, тя го завела до стаята му и
казала: "Иде и кажи на Добрата Новина да се яви пред ламата." Аз
отидох и тя ми даде седемте унции злато. Попитах: "Откъде се взе това
злато?" Жената на ламата отвърна: "Беше в наметалото на йогина. Добра
Новина, ти имаш умна майка. Областта, обърната на север, където
слънцето не свети, означава наметалото на йогина, където не прониква
слънце. Надвисналият черен облак означава квадрата от черен плат,
който е пришит за него. Съзвездието Плеадите, което ще се появи, са
звездите, избродирани с бял конец. А по-долу, седемте къщи на твоите
братовчеди означава седемте унции злато. Ако не разбираш, тъй като
йогинът живее в тази област, не питай никого другиго. Това означава:
ако не разбираш, тъй като златото е в наметалото на йогина, не търси
никъде другаде."
Така рече жената на ламата. А ламата каза: "Ама че жена! Казват, че си
изпълнена с хитрост и това е самата истина." И той се засмя.
След това аз дадох една десета унция злато на йогина и той беше
доволен. На стопанката на къщата дарих седем десети от една унция.
После дарих на ламата три унции и му казах: "Виждаш, че старата ми
майка моли за градушка. Моля те, бъди така добър да ме учиш."
Ламата отвърна: "Ако искаш градушки, иди и намери Юнгтон Трьогиел
(Страшния Победител) от Нянг" - и ми даде писмо и малко дарове.
Заминах за селото Кйорпо в Ярлунг. Когато пристигнах при ламата,
поставих в нозете му три унции злато, писмото и даровете. Казах му защо
искам да изпратя градушки. Той ме попита: "Успя ли в правенето на
магии?"
Отговорих: "Успях напълно и посредством магия бяха убити тридесет и
пет души. Сега освен това в писмото се моли за градушка. Бъди така
добър да ме учиш."
"Добре, така да бъде" - каза ламата и ми даде тайната формула. Отидох
да извърша ритуала в своята стара килия.
На седмия ден облак нахлу в магьосническата килия. Проблясваха
светкавици, гръмотевици тътнеха и се чу гласът на Кафяволикия Дза.
Това ме накара да повярвам, че мога да предизвиквам градушка с
връхчето на пръста си.
От време на време ламата ме питаше: "За да знам кога да бъде изпратена
градушката, колко висока e реколтата сега в селото ти?"
Аз отвърнах: "Едва е започнала да покълва."
Малко по-късно: "Висока е почти колкото да скрие дивите гълъби."
Ламата каза: "А сега докъде е стигнала?"
Отговорих: "Пшеницата току-що е започнала да натежава."
"Тогава е време да изпратиш градушка" - каза ламата.
Той ми даде за придружител пратеника, който вече беше ходил в селото
ми. Преоблечени като бродещи монаси, ние тръгнахме.
Старите хора в страната не помнеха такава добра година. Те бяха създали
закон за жътвата, който забраняваше на хората да жънат когато си

поискат. Когато пристигнахме, щеше да се жъне на следващия ден или
на по-следващия. Аз се установих на най-високото място.
След като бях повторил заклинанията, се появи облаче голямо колкото
врабче. Бях разочарован. Извиках божествата-пазители по име. Молбите
ми се основаваха върху ужасното отношение на съселяните ми към мен в
миналото. Захвърлих наметалото и започнах да викам. Тогава изведнъж
в небето се събраха невероятно огромни облаци. Те връхлетяха накуп и в
миг ледените зърна се изсипаха върху реколтата, като покриха цялата
долина на височина до третия ред тухли. В планината се отвориха
дълбоки процепи. Като видяха загубата на реколтата, селяните
заплакаха.
Внезапно се появи силен вятър, примесен с дъжд, и тъй като на мен и на
спътника ми ни беше студено, ние влязохме в една пещера, чийто отвор
беше обърнат на север. Накладохме си огън от тамариск и останахме там.
Няколко мъже от селото били тръгнали на лов, за да осигурят месо за
жертвоприношение като благодарност за реколтата. Те си рекли:
"Добрата Новина ни изпрати нещастие, каквото никой друг не ни е
изпращал. Той е избил вече толкова много хора! Сега поради неговото
изкуство повече няма да видим нищо от чудесната си реколта. Ако ни
падне в ръцете, ще изтръгнем още биещото му сърце и всеки от нас ще
изяде парченце от месото му и ще изпие капка от кръвта му."
Те говореха така, защото раната в сърцата им беше неизлечима. Както си
приказваха по този начин, слизайки от планината, те случайно минаха
покрай пещерата. Един възрастен човек каза: "Тихо! Тихо! Говорете потихо! От пещерата излиза дим. Кой може да е?"
"Сигурно е Добрата Новина. Той не ни е видял. Ако ние, хората от селото,
не го убием бързо, той със сигурност ще успее да разруши цялата област."
И като казаха така, те се върнаха.
Моят спътник ми каза: "Върви пред мен. Аз ще се преструвам, че съм ти.
Ще им кажа, когато си тръгвам, че това е моето отмъщение. С теб ще се
срещнем отново след четири дни път на запад в странноприемницата на
Дингри."
Тъй като съзнаваше силата си, той остана сам, без никакъв страх. В този
момент аз жадувах да видя майка си още веднъж, но тъй като се
страхувах от враговете си, напуснах бързо и побегнах към Нянанг. Едно
куче ме ухапа по крака и затова не можах да пристигна навреме на
уреченото място.
Спътникът ми, въпреки че бил заобиколен от селяните, разкъсал кръга
им и избягал. Колкото повече го настигали, толкова по-бързо бягал той,
но когато много ги изпреварил, той забавил крачка. Те стреляли по него
с оръжията си, а той отвръщал на изстрела с изстрел, като мятал големи
камъни.
Изкрещял им: "Ще прокълна всеки, който се осмели да се обяви срещу
мен. Колко хора съм убил вече за да си отмъстя? А какво ще кажете сега
за прекрасната си реколта, която изчезна? Не е ли и това мое
отмъщение? Понеже е така, ако не сте добри към майка ми и сестра ми,
ще прокълна цялата област от върха на долината до дъното. Онези, които
не са убити, ще видят своя род унищожен до девето коляно. Ако смъртта
и разрушението не нападнат тази страна, вината няма да е моя. Само
почакайте да видите! Само почакайте!"

Като говорел така, той се отдалечил. В страха си те започнали да се
обвиняват един друг: "Ти си виновен за всичко! Ти си виновен за
всичко!"
Като се карали помежду си, те се върнали.
Моят спътник стигнал Дингри преди мен. Той попитал пазача на
странноприемницата дали е пристигнал някой, приличащ на йогин.
Пазачът отвърнал: "Не е идвал. Но всички вие така наречени йогини
много обичате да пиете. В следващото село има бирено угощение. Иди
там. Ако нямаш чаша, ще ти заема." И той му дал назаем дървена чаша,
дълбока и мрачна като лицето на Яма, Господаря на Смъртта.
Като взел чашата със себе си, моят спътник влязъл в стаята с угощението
и, тъй като аз бях там в края на тълпата гости, той дойде и седна до мен.
Каза ми: "Защо не беше на уреченото място вчера?"
"Вчера трябваше да прося. Едно куче ме ухапа по крака и не можех да
ходя бързо. Но няма за какво да се тревожиш."
Тръгнахме от угощението и пристигнахме в Кьорпо в Ярлунг.
Ламата ни каза: "Е, вие двамата сте свършили добра работа!"
"Никой не е идвал тук преди нас. Кой ти каза?"
Ламата отвърна: "Божествата-пазители дойдоха и техните лица сияеха
като пълна луна. Аз им благодарих."
И като говореше така, ламата изрази голяма радост.
Ето как натрупах черни дела чрез отмъщение срещу враговете си.
Така рече Учителят. Това е третата глава, тази за унищожаването на
враговете. Такава беше работата на Мила в света.

Втора част
Втората част, състояща се от девет глави, показва как Миларепа
изминава пътя към върховното спокойствие на Нирвана.
Първа глава: отвращението и разкаянието му го накарват да търси
истински съвършен лама.
Втора глава: когато го намира и се е подчинявал на неговата
дисциплина, той минава през такива невероятни изпитания, че се
пречиства напълно от замърсяването на лошите действия и умствените
помрачения.
Трета глава: после, когато спечелва обичта на ламата, той получава от
него ученията и методите, водещи към Просветлението.
Четвърта глава: като медитира в присъствието на ламата, той преживява
зората на пробуждането.
Пета глава: след като се усъвършенства в практикуването на тези учения,
той издирва тайните инструкции, както му е заповядано в един сън.
После напуска ламата.
Шеста глава: срещнал ново доказателство за суетата на света, той се
зарича да се посвети на медитация.
Седма глава: за да изпълни инструкциите на ламата, той се отказва от
всяка привързаност към светския живот и се посвещава изцяло на
медитация и силен аскетизъм в уединение в планината.

Осма глава: Медитирайки по този начин, той преживява пробуждането,
което ще доведе до съвършенство. В резултат на своето постижение той
донася полза на ученията и на всички чувстващи същества.
Девета глава: завършил всички дейности на едно Просветлено Същество,
той разтваря тялото си във Всеобхватното Пространство, за да
предизвика духовен импулс у всички хора.

Глава първа
В търсене на Дхарма
След това Ретчунг попита: "О, лама, ти каза, че си извършвал бели дела и
че няма дела по-ценни от онези, посветени на Дхарма. Как си се срещнал
за първи път с учението, Учителю?" И Почитаемият продължи така:
!Бях изпълнен с разкаяние за злото, което бях извършил чрез магия и
градушки. Желанието за учение ме обсеби дотолкова, че забравях да ям.
Излизах ли навън, исках да остана вътре, оставах ли вътре, исках да
изляза навън. Нощем сънят ми бягаше от мен. Не смеех да призная
тъгата си пред ламата, нито своето желание за освобождение. Докато
стоях при ламата и му прислужвах, аз непрекъснато и страстно се питах
как бих могъл да практикувам истинското учение.
По това време ламата постоянно получаваше храна и други необходими
неща от един земевладелец. Ужасна болест повали този земевладелец и
ламата беше първият, който трябваше да бъде повикан да се грижи за
него. След три дни той се върна, тих и унил. Попитах го: "О, Учителю,
защо е това мълчание и това тъжно лице?"
Ламата отвърна: "Всичко, съставено от други неща, е преходно. Вчера
моят добър благодетел умря. Ето защо кръгът от раждане и смърт
тревожи сърцето ми. Отгоре на всичко аз съм стар, а от белите зъби в
младостта си до белите коси през старостта си съм вредил на много
същества чрез зли заклинания, магии и градушки. Ти също, макар и
млад, си натрупал престъпления чрез магия и градушки. И тези
престъпления ще се струпат върху моята глава.
Аз попитах: "Но нима не си помагал по някакъв начин на тези същества
да постигнат висшите сфери и да получат освобождение?"
Ламата
отвърна:
"Всички
чувстващи
същества
притежават
Просветлената Същност в себе си. На теория знам как да ги водя към
висшите сфери и освобождението, но когато се появят условия, които да
подложат на проверка истинското ми постижение, аз си спомням само
думи и идеи. Нямам доверие в своята способност да помагам на
съществата. Но сега възнамерявам да практикувам Дхарма, за да мога да
посрещам всички обстоятелства, които възникват. Или ти трябва да
поемеш ръководството на моите ученици, така че аз да мога да се посветя
на практиката, водеща към висшите сфери и освобождението, или ти сам
трябва да практикуваш Дхарма и да помогнеш на всички ни да
достигнем висшите сфери и освобождението. Междувременно аз ще те
снабдя с всичко, от което се нуждаеш."
Така желанието ми беше изпълнено и аз отговорих, че самият аз ще
практикувам Дхарма.

"Добре тогава - каза ламата, - понеже си млад, понеже твоето усърдие и
вяра са толкова силни, практикувай най-чистата Дхарма."
Той ми даде един як, натоварен с вълнен плат от Ярлунг.
После ми каза: "В селото, наречено Нар в Цангронг, има лама на име
Ронгтон Лхага (Радостта на Боговете). Неговото познаване на ученията
на Дзокчен (Великото Съвършенство) го е довело до целта. Иди там,
получи обяснение на учението и се пречисти."
Като следвах инструкциите на ламата, аз отидох в Нар в Цангронг и
разпитах наоколо.
Жената на ламата и няколко монаха, които бяха там, ми казаха: "Това е
манастирът-майка. Лама Ронгтон Лхага не е тук в момент. Той е в
манастира-син в планината на Горен Нянг."
"Добре - казах аз. - Пратеник съм на Лама Юнгтон Трьогиел. Помогнете
ми да намеря вашия лама."
Разказах им цялата си история. Жената на ламата помоли един монах да
ме заведе при ламата и аз го срещнах в Ринанг, Горен Нянг. Дадох му
моя як и вълнения плат като дарове.
След като поднесох почитанията си, казах: "Човекът, който идва при теб,
е голям грешник. Дай ми ученията, които в този живот ще ме освободях
от кръга на съществуването."
Ламата отвърна: "Учението на Великото Съвършенство води човек до
победа в корена, до победа на върха и до победа в плодовете на
постижението. Да медитираш върху него през деня означава да станеш
Буда за един ден. Да медитираш върху него през нощта означава да
станеш Буда за една нощ. За онези щастливци с благоприятна карма,
които просто имат шанса да го чуят, без дори да медитират върху него,
това радостно учение е сигурно средство за освобождение. Ето защо
искам да ти го дам."
И ламата ми даде посвещение и инструкции.
След това аз си помислих: "Навремето постигнах голям резултат със
заклинанията за четиринадесет дни. Седем дни бяха достатъчни за
градушките. Но това е начин да се постигне просветление, който е полесен даже от изпращането на градушки и смърт чрез магия. Ако
медитирам върху него през нощта, ще бъда пречистен за една нощ, ако
медитирам през деня, ще бъда пречистен за един ден. Чрез тази среща аз
също съм станал един от онези щастливи Бодхисатви, които, чули
ученията, не трябва даже да медитират върху тях." Ликуващ, с такива
мисли в главата си, без да медитирам, аз прекарах времето си в сън. Така
сложих религията на една страна, човешкото състояние на друга, и
накрая след няколко дни ламата дойде и ми каза: "Когато ми поднесе
почитанията си първия път, ти ми каза, че идваш при мен като голям
грешник. Това е много вярно. Горд със своето учение, аз ти го дадох
прекалено бързо. Не съм в състояние да те водя към освобождението.
Иди в манастира в долината Дрово Лунг (Долината на Брезите) в южната
провинция Лхобрак. Там живее известният Марпа, личен ученик на
Великия Учител Наропа от Индия, светец от новата езотерична школа и
цар на преводачите, който няма равен в трите сфери. Ти и той сте имали
кармични връзки в миналото. Ето защо трябва да отидеш при него."
Едва чул името на Марпа, Преводача, аз бях изпълнен с неизразимо
щастие. Всеки косъм по тялото ми потреперваше от радост. Ридаех от

ревностно обожание. Като заключих целия си ум в една единствена
мисъл, аз тръгнах с провизии и една книга. Без да се разсейвам от
никакви други мисли, непрестанно си повтарях: "Кога? Кога ще се видя с
ламата лице в лице?"
През нощта преди моето пристигане в Дрово Лунг, Марпа видял
Великия Учител Наропа насън, който го благословил и му дал една
малко замърсена петовърха ваджра, направена от лапис лазули. В
същото време му дал златна ваза, пълна с нектар, и му казал: "Измий
мръсотията от ваджрата с водата от тази ваза и след това я постави на
върха на победното знаме. Това ще зарадва Будите от миналото и ще
направи всички чувстващи същества щастливи, осъществявайки по този
начин твоята собствена цел и тази на другите."
След това Наропа изчезнал. Съгласно инструкцията на учителя си,
Марпа измил ваджрата с водата от вазата и я поставил на върха на
знамето на победата. После сиянието на тази ваджра осветило цялата
вселена. Незабавно шестте класа същества, поразени от възхищение от
нейната светлина, били освободени от мъката и изпълнени с щастие. Те
си поклонили ниско и отдали почит на Уважаемия Марпа и неговото
победно знаме, което било осветено от Буди от миналото.
Марпа се събудил малко изненадан от този сън. Той бил изпълнен с
радост и любов. В този момент жена му дошла да му поднесе топлата
сутрешна напитка и казала: "О, Лама, миналата нощ сънувах как две
жени, които казаха, че идват от Угиен, носеха кристална ступа. Тази
ступа имаше малко петна по повърхността си. Жената каза: "Наропа
заповядва на ламата да освети тази ступа и да я сложи на върха на някоя
планина." А самият ти извика: "Въпреки че освещаването на ступата вече
е извършено от Учителя Наропа, трябва да се подчиня на неговата
заповед", - изми ступата с пречистващата вода от вазата и извърши
освещаването. След това я сложи на върха на планината, където тя
излъчи безброй лъчи, блестящи колкото слънцето и луната, и проектира
множество свои копия по планинските върхове. А двете жени пазеха тези
ступи. Такъв беше сънят ми. Какво означава?"
Марпа си помислил: "Тези сънища много си приличат" - и сърцето му се
изпълнило с невероятна радост, но на жена си той казал само: "Не знам
значението, тъй като сънищата нямат източник. Сега отивам да ора
нивата, която е близо до пътя. Приготви необходимото."
Жена му отвърнала: "Но това е работа на работниците. Ако ти, великият
лама, вършиш тази работа, всеки ще ни се смее. Затова, моля те, не
отивай."
Ламата не й обърнал внимание. "Донеси ми много бира" - рекъл той.
После вдигнал пълната кана, като добавил: "Тази бира ще я изпия аз.
Донеси още за госта."
Той взел още една пълна кана и заминал. Когато стигнал нивата, заровил
каната в земята и я покрил с шапката си. После започнал да оре нивата,
като едновременно с това наблюдавал пътя. И пиейки бирата си, той
чакал.
Междувременно аз бях на път. От долната част на Лхобрак (Южните
Урви) започнах да разпитвам всички минувачи къде живее великият
Марпа, Преводача, но никой не знаеше. Когато стигнах прохода,

откъдето можеше да се види манастира на Дрово Лунг, аз зададох същия
въпрос на един човек, който минаваше оттам.
Той отвърна: "Със сигурност тук има човек, наричан Марпа, но няма
такъв, наричан великия Марпа, Преводача."
"Къде тогава е Дрово Лунг" - рекох аз.
Той посочи и аз отново попитах: "Кой живее в Дрово Лунг?"
"Онзи, когото наричат Марпа, живее там."
"А той няма ли друго име?"
"Някои го наричат още Лама Марпа."
"Тогава това трябва да е мястото, където живее ламата. А този проход,
как се нарича той?"
"Това е Чхола Ганг (Билото на Религията)" - отвърна той.
Поех отново по пътя си, като продължавах да разпитвам. На едно място
имаше множество пастири и аз ги попитах. Старите отговориха, че не
знаят, но сред тях имаше едно дете с приятно лице, с намазани, добре
сресани коси и хубави дрехи. Той заговори учтиво и каза: "За баща ми ли
говорите? Ако е така, той купи злато с цялото ни богатство и отиде с него
в Индия. Оттам донесе много книги, украсени със скъпоценни камъни.
Обикновено той не работи, но днес оре нивата си."
Аз си рекох: "От думите на детето изглежда, че това е ламата, но може ли
велик преводач да оре нивата си?" И продължих по пътя си.
Отстрани на пътя ореше един висок и едър монах с големи очи и страшен
поглед. Едва го бях зърнал и се изпълних от неизразима радост и
невъобразимо блаженство. Зашеметен за момент от това, аз останах
неподвижен. После казах: "Уважаеми, чувал съм, че ученият Марпа,
Преводача, личен ученик на великия Наропа, живее в тази област. Къде
е къщата му?"
Той ме измерва дълго време от главата до краката. После каза: "Кой си
ти?"
"Аз съм голям грешник и идвам от Горен Цанг - отвърнах. - Марпа е
толкова прочут, че съм дошъл да го моля за ученията му."
"Много добре. Ще уредя да се срещнеш с Марпа. През това време ти ори
нивата."
Той вдигна от земята каната с бира, която беше скрил под шапката си, и
ми я подаде. Бирата беше освежаваща и много хубава.
"Работи старателно" - добави той и си замина.
Като изпих всичката останала бира, аз заработих с желание. По-късно
детето, което беше разговаряло с мен измежду тълпата, дойде да ме
вземе.
За моя най-голяма радост то каза: "Ела в къщата и прислужвай на
ламата."
Тъй като то беше нетърпеливо да ме представи на ламата, аз му казах:
"Много искам да довърша тази работа." Така изорах онази част, която ми
беше останала. Тъй като тази нива беше повода да срещна ламата, аз я
нарекох Тунгкен (Нивата на Благоприятния Случай). Лятото пътеката
върви по края на нивата, а през зимата минава през нея.
Тръгнах с детето и влязох в къщата. Същият монах, когато бях срещнал
пред това, седеше с възглавница зад гърба си върху две квадратни
възглавници, покрити с килим. Той беше избърсал лицето си, но
веждите, ноздрите, мустаците и брадата му бяха все още покрити с прах.
Той ядеше.

Помислих си: "Това е същият монах, когото срещнах. Къде ли може да е
ламата?"
Тогава ламата каза: "Вярно е, че не ме познаваш. Аз съм Марпа. Поклони
се!"
И така аз паднах в краката му. "Лама Ринпоче, - рекох - аз съм голям
грешник от Нйима Латьо. Давам Ви тялото, речта и ума си. Моля Ви за
храна, дрехи и учение. Моля Ви покажете ми пътя, който води до
Просветление в този живот."
Ламата отвърна: "Не искам да слушам твоите брътвежи, че си бил голям
грешник. Не съм те карал да вършиш грехове. Какви грехове си
извършил?"
Тогава аз изповядах напълно историята на престъпленията си. Ламата
ми каза: "Така... Ти си извършил всичко това. Във всеки случай, добре е,
че дари своето тяло, реч и ум. Аз обаче няма да ти дам храна и дрехи
заедно с учението. Ще ти дам храна и дрехи, но ще трябва да помолиш
някого другиго за учението. Или, ако ти дам учението, търси другаде
храна и дрехи. Избери едно от двете. Ако избереш учението обаче, това,
дали ще постигнеш Просветление, или не, зависи единствено от твоето
собствено усилие."
Аз отговорих: "Е, понеже съм дошъл при теб за учението, ще търся
другаде храна и облекло."
Тъй като бях сложил моята книга в неговата стая с олтара, той рече:
"Вземи си обратно гадната книга, че ще омърси свещените ми обекти и
олтара ми."
"Той отговаря по този начин, защото книгата ми съдържа черна магия." - помислих си аз и я прибрах внимателно.
Останах при Марпа още няколко дни. Жената на ламата ме хранеше
добре.
Така рече Миларепа. По този начин той срещнал своя Учител. Това е
първата глава, описваща неговите добри дела.

Втора глава
Изпитанията
Тръгнах да прося из цялата долина. По този начин събрах двадесет и
една крини ечемик. За четиринадесет крини купих котле за готвене с
четири дръжки, без никаква ръжда, гладко отвътре и отвън. За една
крина купих месо и бира, а останалите крини сипах в голяма торба.
После, като понесох всичко това с гърнето отгоре, аз се върнах в
жилището на ламата.
Треперещ от умора, аз изпуснах тежкия товар и стаята се разтресе.
Ламата, който се хранеше, толкова се слиса, че спря да яде.
"Малко човече, - каза той - много си бил силен! Да не би да смяташ да
погребеш и нас под развалините на къщата със своята магия?
Отвратителен си! Разкарай ечемика оттук."
И той го изрита навън. Докато влачех торбата навън, си казах простичко
и без лоши мисли: "Този лама е избухлив! Ще трябва да внимавам с
поведението си и с начина, по който му служа." Върнах се, поклоних се и
му дадох моето празно котле. Той го взе в ръце и го подържа за малко,

замислен. Сълзи потекоха от очите му и той каза: "Дарът ти е добър знак.
Дарявам го на Великия Учител Наропа."
Марпа го превърна в приношение. Като разтърси дръжките на съда, за да
прецени звука, той го накара да звънти и го занесе в стаята, в която се
намираше неговия олтар. В този момент аз бях обзет от вълнение и
изгарях от стремеж към религията. Отново помолих ламата да ме учи.
Той отвърна: "От Ю и Цанг при мен идват много предани ученици.
Местните жители от Ядрок Талкунг и онези от Линг ги атакуват и крадат
техните провизии и даровете им. Затрупай тези два района с градушка.
Това ще бъде религиозно дело. След това ще те уча."
Аз изпратих свирепи градушки в тези две области. После помолих
ламата да ме учи. Той отвърна: "За няколкото изпратени от теб зрънца
градушка да ти дам учение, което съм донесъл от Индия с такива големи
трудности? Искаш моето учение... Е, добре, планинците от прохода
Лхобрак нападат моите ученици, идващи от Нял Лоро. Те ми се
присмиват. Ти, който наричаш себе си голям магьосник, хвърли своите
заклинания върху тези планинци и, ако докажеш, че си магьосник, ще ти
дам учението на Наропа, с което се постига Просветление в един живот и
едно тяло."
След като изпратих заклинанията си, планинците се сбиха помежду си и
много от най-войнствените загинаха в битката. Като видя това, ламата
ми каза: "Истина е, че си голям магьосник." Оттам насетне той ме
наричаше Великия Магьосник.
Помолих за ученията за Просветлението, но той отвърна: "Ха! Да не съм
ходил в Индия с риск за живота си, за да те наградя за множеството ти
престъпления? Ти каза, че искаш тези учения, които са живия дъх на
дакините и за които аз, пренебрегвайки богатството, дадох безмерно
много злато. Надявам се, че просто се шегуваш! Всеки друг би те убил за
това. Възстанови сега реколтата в земята на Ядрок и излекувай
планинците. След това ще те уча. Но никога не се връщай, ако не можеш
да го направиш!"
По този груб начин ме наруга ламата. Аз заплаках, смазан от мъка.
Жената на ламата ме утеши.
На следващия ден ламата сам дойде и ми каза: "Миналата вечер бях
много суров към теб, но не се отчайвай. Бъди търпелив. Учението е бавна
работа. Ти имаш силата да работиш, затова построй кула, която ще дам
на своя син, Дарма Доде (Младежът, Владетел на Сутрите). Когато я
направиш, ще те уча и ще те снабдя с храна и облекло."
"А ако през това време умра без религия, какво ще стане с мен? - рекох
аз.
"Гарантирам ти, че няма да умреш през това време. Моето учение може
да бъде изказано с няколко думи. Ако можеш да медитираш упорито
съгласно инструкциите ми, ще покажеш дали можеш да постигнеш
Просветление в този живот, или не. В моята приемственост се предава
просветлена енергия, която не прилича на тази в другите
приемствености."
След тези успокоителни думи, аз бях изпълнен с радост.
После казах: "Искате ли да ми обясните какъв ще бъде планът на
кулата?"
Всички братовчеди на Марпа по бащина линия бяха дали клетва
помежду си да не строят никакви укрепления, но Марпа не беше дал

такава клетва. Сега, като мислеше за строежа на кула, той беше открил
начин едновременно да измами роднините си и начин аз да изкупя
греховете си.
И той ми каза: "Построй кула, подобна на кулата върху източния хребет
на планината."
Така аз започнах да строя кръгла кула.
Когато бях стигнал до половината, ламата дойде и ми рече: "Оня ден аз
не бях обмислил докрай нещата. Събори тази кула и върни пръстта и
камъните обратно по местата им."
Така и направих. По друго време на западния хребет на планината
ламата се престори на пиян и ми каза: "Направи кула като тази."
И така, аз започнах кула с форма на полукръг. Едва бях стигнал до
средата, когато ламата се върна и каза: "Все още не е това. Събори я и
занеси пръстта и камъните откъдето си ги взел."
Този път отидохме на върха на планината на север и ламата ми каза:
"Велики Магьоснико, оня ден бях пиян и не ти дадох правилно
напътствие. Построй тук една здрава кула."
"Да събарям нещо, което е било построено - отвърнах, - ме прави
нещастен и е пропиляване на богатството Ви. Моля Ви, първо мислете
внимателно."
Ламата отговори: "Днес не съм пиян. Обмислих това внимателно. Тази
кула ще бъде наречена Кулата на Тантричния Йогин. Ще бъде
триъгълна. Постой я. Няма да я съборя."
Започнах да строя триъгълна кула. Бях стигнал до едната трета, когато
ламата дойде и каза: "Велики Магьоснико, за кого строиш тази кула? Кой
ти нареди?"
"Ламата сам ми поръча кула за сина си."
"Не си спомням да съм ти давал такива заповеди. ако ти си прав, аз
трябва да съм луд. Напълно ли съм си загубил ума?" - рече той.
"Ясно си спомням, - отвърнах - как се усъмних, че трябва да бъде такава и
почтително Ви помолих да си помислите внимателно. Вие отвърнахте, че
това е обмислено докрай и че тази кула няма да бъде съборена."
"Много добре, кой тогава е свидетеля ти? Може би си мислил да ни
затвориш в твоята триъгълна кула като в магически триъгълник и да ни
омагьосаш? Но ние не сме те лишили от твоето наследство и не сме
изяли бащиния ти имот. Ако не е така и ако ти се стремиш към
религията, понеже си разсърдил божествата на Дхарма, върви и сложи
тази пръст и тези камъни обратно по местата им. След това, ако искаш
учението, ще ти го дам. Ако не направиш това, махай се.
Докато говореше, той беше ядосан.
Сломен от мъка и все още жадуващ религията, аз се подчиних. Пренесох
от триъгълната кула обратно по местата им първо пръстта, после
камъните. Именно тогава получих рана на гърба си. Помислих си: "Ако я
покажа на ламата, той само ще ме наругае. Ако я покажа на жена му, ще
изглежда, че недоволствам от задачата си." И без да показвам раната си,
аз тъжно помолих жената на ламата да ми помогне да получа учението.
Майката отишла при ламата и му казала: "Безполезната работа по тези
кули е донесла само скръб на Великия Магьосник. Бъди милостив и му
дай ученията."
Ламата отвърнал: "Приготви му добра храна и ми го доведи."

Майката приготви храната и ме заведе при ламата, който каза: "Велики
Магьоснико, не изричай лъжи за нещо, което не съм направил. Понеже
желаеш учението, ще ти го дам."
Той ми даде обяснения на Тройното Убежище и основни напътствия.
После добави: "Това е основният закон за всички, но ако ти искаш
тайните учения, ето какво трябва да се направи."
И той ми разказа историята за освобождението на Наропа и аз начина,
по който той е понесъл своите ужасни изпитания.
"За теб този път ще бъде труден" - рече той.
Докато говореше това, моята вяра се засили толкова, че се разплаках.
Като минаха няколко дни, ламата ме взе със себе си на разходка.
Дойдохме до земята, защитавана от братовчедите.
Ламата ми каза: "Издигни на това място квадратна бяла кула, висока
девет етажа, с надстройка и островърха куличка, оформяща десети етаж.
Тя никога няма да бъде съборена. Когато я завършиш, ще ти дам тайното
учение. Тогава ще можеш да се оттеглиш да медитираш и по време на
уединението ти аз ще се грижа за прехраната ти."
"А няма ли да бъде добре - рекох аз, - ако жената на ламата бъде свидетел
на всички тези обещания?"
"Много добре" - рече ламата.
После той начерта на земята разположението на стените. Аз поканих
жената на ламата да дойде и в нейно присъствие казах: "Построил съм
вече три кули и съм ги разрушил. Първия път ламата каза, че не я е
обмислил достатъчно добре. Втория път каза, че бил пиян. Трития път се
чудеше луд ли е, или си е загубил ума и не си спомняше абсолютно
нищо. Когато му напомних инструкциите, които ми е дал, той ме попита
кой ми е свидетел и освен това ме обсипа с упреци. Сега Ви извиках да
чуете тези обещания. Моля, бъдете мой свидетел."
Жената на ламата отвърна: "Радвам се да бъда свидетел, но ще бъде
трудно да потвърдя своите свидетелски показания, тъй като ламата е
много деспотичен. Първо, ламата строи без причина и разрушава без
причина. Освен това тази земя не принадлежи само на нас, тя
принадлежи и на братовчедите. Това ще бъде причина за кавги. Без
значение какво ще кажа аз, бащата няма да слуша."
Ламата каза на жена си: "Ти стани свидетел. Колкото до мен, аз ще
действам според обещанието си. Велики Магьоснико, ако нямаш доверие
и ако не обещаеш да направиш това, върви си."
И така аз положих основите на квадратна кула. Докато издигах стената,
учениците Нгоктон от Шунг, Цуртон от Дьол и Метьон от Цангрон на
шега изтъркаляха една голяма скала към мен и я сложиха като ъглов
камък.
Когато бях стигнал до втория етаж от двете страни на голямата врата,
ламата дойде и внимателно огледа всичко. Като посочи с пръст големия
скален блок, изтъркалян на мястото от тримата ученика, той каза:
"Велики Магьоснико, откъде е дошъл този камък?"
"Твоите трима най-близки ученици го донесоха тук за забавление" отвърнах.
"Ами, ти не биваше да слагаш от техните камъни в това, което ти строиш.
Така че, извади го и го сложи там, където е бил."
"Обещахте ми, че тази кула няма да бъде разрушена."

"Точно така. Но на теб не ти подобава да ти прислужват мои ученици,
които практикуват двата висши етапа. Недей да разрушаваш всичко,
просто махни камъка и го сложи обратно, където е бил."
Тогава съборих постройката от горе до долу и върнах камъка на мястото
му.
"Сега - каза ламата - донеси отново камъка и го сложи отново като ъглов
камък."
Сложих го обратно. Бях един, а трябваше да вложа сила колкото трима
ученика. Тъй като сам бях носил камъка и го бях върнал на мястото му,
аз го нарекох Моя Гигантски Камък.
Докато полагах основите за кулата на хребета на планината,
братовчедите свикали съвет и казали: "Марпа строи кула на Планината
на Тържествената Клетва. Трябва да защитим земята си."
Други казали: "Марпа е полудял. Той има един послушник от Латьо,
надарен с голяма сила, който строи кули на всяко хълмче и на всеки рид
без определен план. Когато ги завърши наполовина, той разрушава
кулите и връща пръстта и камъните по местата им. По същия начин ще
разруши и тази. Ако не я събори, ние можем да му попречим да
продължи. Нека видим какво смята да прави.
Далеч от мисълта да я разрушавам, аз продължавах да строя кулата.
Докато стигна до седмия етаж, получих още една рана на гърба си.
Тогава братовчедите казаха: "Този път той не смята да я събаря.
Разрушаването на предишните кули е било само хитрост, скриваща
намерението му да построи тази. Ние сами ще я разрушим."
Те се приготвиха за борба. Тогава ламата предизвика появата на
множество призрачни войници, облечени в брони, и ги сложи навсякъде
- вътре и вън от кулата. Враговете му казаха: "Откъде Марпа намери тези
войници?"
Обзети от ужас, те не посмяха да нападнат, а всеки тайно се поклони и
поднесе почитанията си, след което всички станаха последователи на
Марпа.
По това време великият Метьон от Цангронг дойде да моли за
посвещението на Идама Чакрасамвара.
Жената на ламата ми каза: "Сега се опитай на всяка цена да получиш
учението."
Помислих си вътре в себе си: "Сега, когато съм построил тази кула, без
никой да е донесъл и един-единствен камък, голям дори колкото козя
глава, даже и една кошница пръст, ведро вода или кофа хоросан, аз ще
получа учението."
После като приветствах ламата, аз седнах с другите. Ламата се обърна
към мен: "Велики Магьоснико, какъв дар ми носиш?"
"Изразих уважението си към Вас - отвърнах - като построих кулата за
сина Ви. Обещахте да ми дадете посвещение и инструкции. Ето защо съм
тук."
"Ти направи една малка куличка, която не е дебела дори колкото ръката
ми. Тя едва ли струва колкото Учението, което съм донесъл с огромни
трудности от Индия. Ако имаш пари за учението ми, дай ги. Иначе
нямаш място сред онези, които са посветени в тайните учения.

С тези думи ламата ме зашлеви, сграбчи ме за косата и ме изхвърли
навън. Плаках цяла нощ и ми се искаше да умра. Жената на ламата дойде
да ме утешава.
"Ламата винаги е казвал, че е донесъл ученията от Индия за доброто на
всички чувстващи същества. Даже и куче да дойде при него, той би му
дал Доктрината и би посветил заслугите от учението за доброто на
всички. Защо теб те отхвърля, не знам. Във всеки случай, не бива заради
това да таиш лоши мисли."
След като ме ободри по този начин, тя си отиде.
На следващата сутрин самият лама дойде. "Велики Магьоснико, не
продължавай с кулата. Построй параклис в основата на кулата,
заобиколен от галерия с дванадесет колони. Тогава ще ти дам тайните
учения.
Положих основите и построих галерията. През цялото време жената на
ламата ми носеше вкусна храна и толкова много бира, че от време на
време бях малко пиян. Тя беше изпълнена с доброта и ме утешаваше.
Когато бях почти привършил, Цхуртьон Уонгйе от Дьол дойде да моли за
посвещение в Гухясамаджа.
Жената на ламата ми каза: "Сега, синко, трябва да успееш да получиш
това посвещение."
И тя ми даде едно каче масло, парче плат и малко медно котле за
готвене, които да даря на ламата.
След като поднесох даровете си, аз се присъединих към другите. Ламата
ме попита: "Велики Магьоснико, какъв дар си донесъл, че се нареди сред
останалите?"
"Това каче масло, това парче плат и това медно котле за готвене" отвърнах.
"Тези неща вече са ми били давани от някой друг. Не ми давай моите
собствени вещи! Ако имаш нещо собствено да ми дадеш, иди и го донеси.
Иначе не оставай тук!"
Той стана и ме изхвърли с ругатни и ритници навън.
Щеше ми се да потъна в земята.
Беше ли това наказание за убийствата, които бях извършил чрез магия, и
за унищожаването на толкова много реколти чрез предизвиканите от
мен градушки? Знаеше ли ламата, че аз никога няма да мога да
практикувам Дхарма? Или той не ме учеше, защото нямаше
състрадание? Все едно, каква полза има от това човешко тяло, което без
религия натрупва единствено грехове? Може би трябва да се убия?
В този момент жената на ламата ми донесе малко от ритуалната храна от
посвещението. Тя дълго ме успокоява и след това си отиде. Аз обаче
нямах никакво желание да ям, а прекарах цялата нощ, плачейки.
На следващата сутрин самият лама дойде и каза: "Сега завърши строежа
на галерията и кулата. След това ще ти дам посвещение и инструкции."
Завърших кулата и се заех с довършването на галерията. По това време
гърбът ми беше целият в рани. Гной и кръв течаха от три рани. Показах
гърба си на жената на ламата. Помолих я да ми се притече на помощ
като помоли ламата да ме учи и му напомни за обещанието, което е
направил при поставянето на основите на кулата. Уважаемата майка ме
погледна загрижено и очите й се напълниха със сълзи.
"Ще говоря с ламата" - каза тя.
И като отишла при ламата, тя му казала така:

"Лама Ринпоче, от работата, която върши Великият Магьосник,
крайниците му са ожулени и разранени. На гърба му има три рани, от
които тече кръв и гной. Чувала съм, и дори съм виждала, коне и магарета
с разранени гърбове, но никога досега не съм виждала, нито съм чувала
за такива рани по гърбовете на хора. Ще ме е срам, ако други хора видят
или чуят за токова нещо. Но още повече се срамувам като зная, че
причината за това е велик лама, какъвто си ти. Тъй като това дете е
наистина достойно за съчувствие, дай му инструкции. Ти каза в
началото, че ще му дадеш учението, когато построи кулата."
Ламата отвърнал: "Точно това казах. Казах, че ще му дам учението,
когато издигне кула, висока десет етажа. Къде са десетте етажа?"
"Той е построил много повече от десет етажа. Направил е галерия."
"Не говори толкова много. Ще го уча, когато построи десет етажа.
Наистина ли има рани?"
"Не само че има, но от гърба му не е останало нищо друго освен рани. Ти
обаче си толкова могъщ, че можеш да правиш всичко, което ти харесва."
След тези думи, изпълнени с голяма мъка, тя бързо се отправила към
мен.
"Ти по-добре ела с мен" - каза тя.
По пътя си мислех: "Дали смята да ми даде инструкции?"
Ламата ми каза: "Велики Магьоснико, покажи ми гърба си."
Показах му го и когато го разгледа внимателно, той рече: "Моят Учител
Наропа е изтърпял двадесет и четири унижения, дванадесет големи и
дванадесет по-малки изпитания, и всички те надминават твоите.
Колкото до мен, аз дадох на своя Учител Наропа и богатството, и живота
си, без да мисля за това. Така че, ако се стремиш към учението, бъди
смирен и продължи да работиш върху кулата."
Казах си, че той наистина беше прав.
От дрехата ми ламата направи нещо като меко седло, което да предпазва
раните ми, и каза: " Понеже работиш като конете и магаретата,
използвай тази възглавничка за раните си и продължавай да носиш
пръстта и камъните."
Аз отвърнах: "Как ще ми помогне възглавничката да си излекувам
раните?"
"Тя е, за да предпазва раните ти от замърсяване."
Помислих си, че това е заповед, и започнах да нося пръстта в кофа пред
себе си. Ламата ме видял, докато съм правел хоросан, и си казал: "Това
подчинение на всичко, което му заповядвам, е изключително." И той
тайно пролял сълзи.
Раните ми се възпалиха и аз се почувствах болен. Казах за това на жената
на ламата, а тя помоли ламата да бъда посветен или поне да ми позволи
да почина, за да излекувам раните си.
Ламата отвърнал: "Докато не бъде завършена кулата, той няма да получи
нищо. Ако може да работи, остави го да прави каквото може, в противен
случай, нека си почине."
Уважаемата майка ми каза: "Почивай докато не заздравеят раните ти."
През това време тя ме подкрепяше с хубава храна и питие. Няколко дни
аз бях щастлив, като изключим мъката ми, че не съм получил
инструкции.

Когато раните ми се бяха поизлекували, ламата дойде и, без да говори за
Учението, каза: “Велики Магьоснико, време е да се връщаш обратно на
работа."
Бях тръгнал да го правя, когато жената на ламата ми рече: "Нека да
съставим помежду си план, за да можеш да получиш учението."
Наговорихме се с нея и аз завързах книгите си и малко вещи върху една
торба брашно, все едно че си тръгвах. За да може ламата да ме види,
помолих жена му да ми помогне.
Тя каза на висок глас: "Ако помолиш ламата, той ще ти даде учението.
Стой тук въпреки всичко" - и се престори, че не ме пуска.
Като видя това, ламата попита: "Жено, какво правите тук вие двамата?"
Тя отвърна: "Великият Магьосник казва, че преди много време е дошъл
тук от едно далечно село да учи Дхарма. Вместо учението, той е получил
само обидни думи и удари. Тъй като се страхува да не умре, без да е
изучил Дхарма, той смята да търси друг лама и взема вещите си със себе
си. Благодарение на моите молби и обещания, че ще получи учението, аз
успях да отложа неговото тръгване."
Ламата каза: "Разбирам", след което излезе и започна да ме налага.
"Когато дойде тук, ти ми даде веднага своето тяло, реч и ум. А сега къде
си тръгнал? Да не би да ни напускаш? Ти ми принадлежиш и аз мога да
те нарежа целия - тялото, речта и ума ти, на стотици парченца. Но ако
въпреки това си решил да вървиш, кажи ми, защо си помъкнал моето
брашно?"
Докато говореше по този начин, той не спираше да ме налага. Грабна
торбата с брашното и я занесе в къщата. Бях отчаян колкото може да
бъде майка, загубила единствения си син. Ламата беше толкова страшен,
че аз, като последвах съвета на жена му, влязох треперещ обратно в
къщата, където започнах да плача.
Жената му ми каза: "Каквото и да се мъчим да направим, ламата няма да
ти даде учението сега, но в края на краищата той непременно ще те учи.
Междувременно, аз ще ти дам инструкции."
Тя ми предаде метода за медитация върху Дордже Памо. Това не
предизвика у мен никакво вътрешно преживяване, но беше много
благотворно за ума ми и повдигна духа ми. Аз изразих своята
благодарност към жената на ламата за нейната добрина.
Мислех си, че, тъй като е жена на ламата, тя може да пречиства грехове.
През лятото, когато доеше кравите, аз й държах ведрото. Когато печеше
ечемик, й държах тиганите. Така й служех навсякъде.
По това време започнах да си мечтая да потърся друг лама, но си
помислих: "Ако Марпа не притежава учението, чрез което човек да може
да стане Буда в един живот и едно тяло, сигурно е, че никой друг лама
няма да го има. Даже и да не стана Буда отведнъж, поне съм спрял да
натрупвам действия, които водят до прераждане в нисшите светове.
Когато понеса в името на религията същите изпитания, като тези, които
е понесъл Наропа, ламата ще провъзгласи с голяма радост, че съм станал
достоен за учението. Тогава ще медитирам върху него и се надявам по
този начин да постигна Просветление в този живот." Като обмислих
добре това, аз започнах да нося камъни и пръст.
Както бърках хоросан за покритата алея и параклиса, Нгоктон Чходор от
Шунг и неговите последователи, натоварени с множество дарове,
дойдоха да молят за голямото посвещение в Хеваджра.

Жената на ламата ми каза: "Ако на ламата не му стига кулата, която си
построил и иска богатства, дай му дар, за да си сигурен, че ще те удостои
с посвещението."
Тя ми даде един голям тъмносин тюркоаз, който беше пазила в тайна, и
каза: "Първо го помоли и му подари това. Ако откаже, аз ще помоля
заради теб."
Дадох го на ламата, като казах: "Моля те този път да ми дадеш
инструкциите."
И застанах сред учениците. Ламата внимателно изучаваше тюркоаза,
като го обръщаше от всички страни.
"И откъде намери това, Велики Магьоснико?"
"Майката ми го даде" - отвърнах.
Ламата се усмихна и каза: "Иди и доведи господарката."
Помолих майката да дойде, а ламата й каза: "Стопанке, откъде имаме
този тюркоаз?"
Майката се поклони ниско и отвърна: "Ти нямаш нищо общо с този
тюркоаз. Когато се женехме, ти изпадна в ужасен гняв, затова
родителите ми тайно ми дадоха този тюркоаз и ми казаха: "Скрий това и
не го показвай на никого. Ако някога съпругът ти и ти се разделите, може
да ти потрябва." Дадох го на това дете, към което изпитвам непоносима
жалост. Приеми го и дай посвещението на Великия Магьосник. Лама
Нгокпа* (Лама Нгокпа е друга форма на името Нгоктон Чходор от Шунг,
бел. под лин.)**, ти и твоите последователи, които разбирате мъката на
момчето, че е изключено от посвещението, присъединете се към молбата
ми."
Като каза това, тя се поклони в краката на ламата много пъти. Той беше
толкова страшен, че Нгокпа и учениците му не посмяха да изрекат
никаква молитва, а просто направиха одобрителни жестове и прострации
заедно с жената на ламата.
Ламата каза: "Благодарение на жена ми този прекрасен тюркоаз за
малко да попадне в ръцете на някой непознат."
И като го завърза около врата си, продължи: "Господарке, ти не мислиш.
Ако съм изцяло твой господар, аз съм господар и на твоя тюркоаз.
Велики Магьоснико, ако имаш някакво богатство, донеси го, и ще бъдеш
посветен. Този тюркоаз е мой."
Като си мислех, че майката ще поднови пламенната си молба след като
подари тюркоаза, аз останах на мястото си, но ламата беше вбесен и
скочи на крака: "Аз те гоня, а ти още си тук. Каква наглост!"
Той ме повали по очи на земята и всичко наоколо стана черно. Захвърли
ме по гръб и аз видях звезди. След това сграбчи една пръчка, но Нгокпа
го възпря. Ужасен, аз изскочих на двора. Въпреки че ламата се
разтревожи, той все още се преструваше на ядосан.
Нямаше ми нищо, но бях обзет от ужасна мъка и исках да умра. Тогава
жената на ламата дойде при мен разплакана и каза: "Велики
Магьоснико, не се отчайвай. Няма ученик, по-предан и по-любящ от теб.
Ако искаш да отидеш при друг лама за Учението, аз ще ти приготвя
всичко необходимо. Ще ти дам провизии и дарове." По този начин тя ме
утешаваше.
Господарката трябваше да участва при всички ритуали на ламата, но
тази вечер тя дойде и плака с мен цяла нощ.

На следващата сутрин ламата изпрати да ме повикат. Отидох при него,
чудейки се дали ще ми даде инструкции. Той попита: "Недоволен ли си
от отказа ми да те уча? Не си ли мислиш нещо лошо?"
"Вярвам в ламата - отвърнах - и не съм изрекъл и едничка дума на
недоволство. Напротив, смятам, че съм в мрак поради своите грехове. Аз
сам съм причина за нещастието си." Заплаках. А той продължи: "Какво
очакваш да получиш от мен с тези сълзи? Излез оттук!"
Тогава в едно състояние на съкрушително страдание си помислих: "Имах
провизии, когато извършвах грехове. Сега, когато практикувам
религията, нямам нищо. Ако имах дори и половината от златото, което
раздавах, за да извършвам лоши дела, бих получил посвещение и
тайните учения. Сега, когато съм без дарове, този лама няма да ме учи.
Дори и да отида при друг лама, той също ще иска дарове. Религията не е
позволена за бедните, а без религия човек може единствено да натрупва
грехове. Затова най-добре ще е да се убия. Какво да правя? Какви дарове
да предложа за ученията? Трябва ли да се върна в селото си, щом като
съм вършил своите магии? Майка ми ще се радва да ме види и аз ще мога
да спечеля малко пали. Може би трябва да потърся някое друго място
или да се опитам да намеря богатство."
Мислех си: "Ако взема брашното на ламата като храна за из път, това
само още повече ще го разяри." Взех книгите си и си тръгнах, без да кажа
нищо дори на жената на ламата. По пътя си припомних нейната доброта
и си мислех с обич за нея. На половин ден път от Дрово Лунг спрях да
хапна нещо. Изпросих малко цампа и взех назаем едно гърне. Стъкнах
огън от няколко сухи дърва, сготвих храната си и я изядох. Беше вече
пладне, та си помислих: "Половината от работата ми беше служене,
което дължах на ламата, с другата половина си плащах храната.
Приготвянето дори само на това ядене ми представляваше трудност.
Жената на ламата готвеше и ми поднасяше храна всеки ден, а аз не й
казах дори довиждане. Лош човек, ето какъв съм аз! Дали да не се
върна?"
Но аз нямах смелостта да направя това. Докато връщах гърнето за
готвене, един старец ми каза: "Млади човече, струва ми се, че ти ставаш
за работа. Вместо да просиш, тръгни по домовете да четеш молитви, ако
знаеш да четеш. Ако не, работи като слуга за храна и дрехи. Можеш ли да
четеш?"
"Аз не съм просяк - отвърнах - и знам да чета."
"Добре. Ела и рецитирай молитвите в моята къща и аз ще ти платя
добре."
Бях вън от себе си от радост. Докато стоях там, четох Осемте Хиляди
Стиха. След това четох историята на Тактунг (Който Плаче Непрестанно).
Мислел си: "Тактунгу, който също е бил без пари, дал тялото и живота си
за религията. Той щял да изтръгне сърцето си и да го предаде, щял да го
нареже на парченца. В сравнение с него аз не съм дал нищо за религията.
Възможно е Лама Марпа да ми даде учението. Ако той не го направи,
жена му ми обеща да ми помогне да срещна друг учител." Тази мисъл ми
даде смелост да се върна и аз поех обратно.
Когато съм напуснал ламата, жена му му казала: "Твоят упорит враг си
тръгна. Доволен ли си сега?"
"Кой си е тръгнал?"

"Ами на кого другиго, ако не на Великия Магьосник, ти причиняваше
какви ли не страдания и към кого другиго си се отнасял като към враг?"
При тези думи лицето на ламата помръкнало и се обляло със сълзи.
"Лами от школата Кагю, дакини и защитници на религията, върнете ми
моя предопределен син."
Като се помолил, той покрил глава с наметалото си и останал
неподвижен.
В този момент аз се появих пред жената на ламата и я поздравих. "Ето те
и теб точно навреме. Изглежда че ламата ще те учи. Казах му за твоето
заминаване, а той извика: "Върнете ми моя предопределен син." И след
това избухна в сълзи. Изглежда че си смекчил сърцето му.
Помислих си: "Господарката само утешава сърцето ми. Ако наистина е
вярно, че той е пролял сълзи, че е казал "предопределен син", аз ще бъда
на върха на щастието си. Но ако напротив, е казал просто "Върнете ми го
обратно", по начина, по който преди ми отказваше посвещение и
инструкции, тогава наистина съм нещастен. Няма къде другаде да отида.
Трябва ли да стоя тук нещастен, без да получа някога ученията?"
Майката казала на ламата: "Великият Магьосник не ни е напуснал.
Върнал се е. Може ли да се яви пред теб?"
Той отвърна: "Нас той ни е изоставил, но не е изоставил себе си. Ако
искаш, нека дойде."
Явих се пред него, а той каза: "Велики Магьоснико, ако от дъното на
душата си желаеш религията с такова нетърпение и неуморимост, ти
трябва да дадеш живота си за нея. Довърши останалите три етажа от
кулата и аз ще ти дам учението. В противен случай, тъй като ми струва
скъпо да те храня и тъй като имаш къде да отидеш, върви сега."
Нямаше какво да кажа, затова напуснах. Казах на жената на ламата:
"Ламата все още отказва да ме учи. Ако бях сигурен, че той ще ми даде
учението, когато свърша кулата, бих останал. Но какво ще правя, ако той
реши да не ме учи, даже когато кулата е завършена? Копнея да видя
майка си. Затова моля за позволение да си отида в моето село. Останете
си със здраве."
Аз направих прострации и като взех книгите си, се приготвих за
тръгване.
Майката каза: "Синко, ти си прав. Както вече ти обещах, ще намеря
начин да те учи Нгоктон, който е близък ученик на ламата и е посветен.
Остани още малко и се преструвай, че работиш."
С радост останах и започнах да работя.
Тъй като Наропа имал навика да чества десетия ден от всеки лунен месец
с големи приношения, Марпа също празнуваше десетия ден от луната.
От една крина ечемик, която беше запазила, господарката свари три
големи мерки за възлиянията. Тя направи една мярка силна, една слаба
и една средна, като остави слабата бира за ритуалните възлияния. На
монасите тя даде много от силната бира, за да я поднесат в дар на ламата.
Господарката и аз им я наляхме. Самите монаси пиха от средно силната
бира. Майката, като едва докосваше с устни слабата бира, пи много
малко. Аз постъпих по същия начин и не се напих. Монасите се напиха, а
колкото до ламата, той изпи толкова много бира, а и още много му беше
дарена, че се напи и заспа дълбоко. Междувременно жена му изнесе
даровете - скъпоценностите на Наропа и броеницата от рубини - от
неговата стая. След това тя подправи едно послание от името на ламата.

Като постави неговия печат върху писмо, приготвено от по-рано, тя уви
писмото в скъп плат, запечата всичко това с восък и ми го даде с думите:
"Дръж се така, сякаш тези неща са изпратени от ламата. Иди, дари ги на
Лама Нгокпа и го помоли да те учи."
Тя ме изпрати в Шунг. Заминах, като вложих всичките си надежди в
Лама Нгокпа.
Два дни по-късно Лама Марпа повикал жена си: "Какво прави сега
Великия Магьосник?"
"Той е на път. Не знам нищо повече."
"Къде отиде?"
"Каза ми, че даже и да завърши работата си по кулата, ти няма да му
дадеш инструкции, а ще продължаваш да го обсипваш с удари и ругатни.
Каза, че отива да търси друг лама и се приготви за тръгване. Помислих
си, че е безполезно да те предупреждавам, защото ти няма да обърнеш
внимание, а ще го набиеш отново. За да избегна този срам, не ти казах
нищо. Направих всичко възможно за забавя заминаването му, но той
тръгна, без да ме послуша."
С разгневено лице ламата попитал: "Кога тръгна?"
"Вчера."
Ламата останал замислен за момент. "Синът ми все още не може да е
далеч."
Точно в този момент аз пристигнах в планината Кьонгдинг в Шунг. Лама
Нгокпа обясняваше на своите ученици един езотеричен текст, озаглавен
"Двата Раздела". Беседата му беше прекъсната докато обясняваше
следните стихове:
Аз съм Онзи, който Преподава Дхарма.
Аз съм Онези, които Слушат.
Аз съм Учителят на Вселената и Обектът на Реализация.
Аз съм Обусловеното и Необусловеното.
Аз съм Вътрешната Същност на Непосредственото Блаженство.
Докато произнасяше тези думи, аз правех прострации от разстояние. Той
отговори като си свали шапката и каза: "Това е начинът, по който
поздравяват учениците на Марпа. А думите, които прекъсна, са добър
знак. Този човек ще бъде Господаря на всички Учения. Иди и го попитай
кой е."
Един от монасите дойде да ме посрещне и, като ме позна, каза: "Защо си
дошъл?"
"Тъй като Лама Марпа е много зает, аз съм единствения, на когото той не
намери време да даде инструкции. Дошъл съм тук да моля за учения.
Нося като дарове скъпоценностите на Наропа и неговата броеница от
рубини."
Монахът се върна при учителя си и му казал: "Великият Магьосник е" - и
повторил думите ми.
Ламата много се зарадвал. Той възкликнал: "Скъпоценностите и
броеницата на Великия Учител Наропа мои! Това е нещо толкова рядко и
удивително, колкото цветето Удумбара. Трябва да излезем да ги
получим. Нека за днес спрем до това благоприятно място в урока си.

Монаси, намерете бързо чадър, знамена и чинели и помолете Великия
Магьосник да заеме мястото си в процесията."
Тъй като бях останал там, откъдето отправих първите си поздравления,
един монах дойде да ми предаде това послание. Нарекох това място
Чхакцал Чанг (Рида на Приветствието). Обърнах се назад и после се
присъединих към монасите, които оформяха процесия с чадъри, флагове
и чинели. Влязохме в къщата на ламата. Аз се поклоних в нозете му и му
дадох писмото с даровете. С очи, пълни със сълзи, ламата издигна
даровете до челото си и получи благословиите им. Той сложи тези
свещени обекти на най-видно място върху олтара и постави приношения
пред тях.
След това прочете писмото:
"До Чхоку Дордже (Диаманта на Абсолютната Реалност):
Тъй като отидох да медитирам в усамотение, а Великият Магьосник е
нетърпелив, аз ти го изпращам да те помоли за учението. Дай му
посвещение и инструкции. Като свидетелство за позволението ми да
направиш това, ти изпращам скъпоценностите на Наропа."
Лама Нтокпа каза: "Щом като това е заповед от Марпа, ще ти дам
инструкции. Възнамерявах да те повикам, но за щастие ти дойде
благодарение на милостта на Марпа. Много ученици идват при мен от
Кхам, от Тагпо, от Конгро и от Ярлунг. Злите хора от селата Йехпо и
Йемо от Дьол непрекъснато крадат провизиите им. Иди и ги порази
всичките с градушка. След това ще получиш посвещение и инструкции."
Тогава си помислих: "Писано ми е да върша лоши дела. Мога да получа
свещените учения единствено като изпращам градушки и затова отново
ще се отдам на дела, причиняващи зло. Ако не изпратя градушка, това
ще означава да не се подчиня на заповедите на ламата и да не чуя
ученията. Не мога да избягна изпращането на градушка."
Като събрах ритуалните предмети, аз наситих няколко сусамени зърна с
магическа сила и ги взех със себе си. Пристигнах в провинция Дьол и се
захванах за работа, като се подготвях да предизвикам градушката.
В Йехпо останах в къщата на една стара жена и си направих подслон
наблизо. Бурята приближаваше бързо. Гръмотевиците тътнеха. Черни
облаци се струпваха един по един, после два по два и градушката
започна.
Старата жена изкрещя: "Какво ще ям, когато зърното ми бъде
унищожено от градушката?" - и заплака.
Аз си казах: "Това, което правя, е престъпление", а на старата жена:
"Бързо, начертай формата на своята нива."
"Тя е такава."
И жената начерта един издължен триъгълник, който аз възпроизведох.
Направих с ръка мудрата на наблюдението и покрих триъгълника с
голям тиган. Върха на триъгълника, който се подаваше малко навън,
беше унищожен от вятъра.
Излязох да проверя резултатите с очите си. Планинските склонове зад
двете села се бяха превърнали в буйни потоци. Само нивата на старата
жена оставаше непокътната. Нищо не беше останало от другите ниви.
Издълженият край на триъгълника, който беше поразен, беше отнесен от
наводнението. Уверих старата жена, че нейната нива винаги ще бъде
защитена и че тя няма да трябва да плаща десятък за защита от

градушка. Ще трябва да плаща само върху частта, която наводнението
беше отнесло.
Тръгнах си. По пътя срещнах двама пастири - възрастен човек и дете,
чието стадо овце беше отнесено от наводнението.
Казах им: "Аз съм този, който направих това. Недейте да крадете от
монасите на Лама Нтокпа повече. Ако крадете от тях отново, всеки път
ще ви връхлита градушка по този начин."
Те предали тези заплахи и двете провинции почтително изразиха
уважението си към ламата. С намерението да станат негови предани
последователи, те му предложиха услугите си.
В края на гъсталака аз открих множество малки мъртви птички. По
целия път събирах телата на птици и плъхове. Напълних качулката и
полите на дрехата си с тях и когато се върнах при ламата, ги струпах
всички в краката му.
"Лама Ринпоче, аз дойдох тук за святата религия, но вместо това върша
само грехове. Имай милост към мен, големия грешник." Докато говорех
така, аз плачех.
Ламата отвърна: "Братко Велики Магьоснико, не се страхувай. Ние,
учениците на Наропа и Майтрепа познаваме тайната формула, наречена
"Пропъждане на стотици птици с единствен изстрел", която дава
възможност на големи грешници да постигнат мигновено Просветление.
В бъдеще всички тези създания, убити сега от градушката, ще се
преродят около теб и ще оформят процесия, когато ти постигнеш пълно
Просветление. Радвам се, че отсега нататък, благодарение на мен, те
няма да се преродят в нисшите светове. Ако не ми вярваш, ще ти
покажа."
След като се съсредоточи за момент, той щракна с пръсти и телата им
мигновено се съживиха. В миг някои полетяха към небето, а други
затичаха по земята и се върнаха по гнездата си. Помислих си: "Видях
истински Буда."
После ламата ми даде посвещение в мандалата. След като ми даде това
учение, аз се преместих в една изоставена пещера върху стръмна урва,
обърната на юг, от която можеше да се вижда дома на ламата. Зазидах се
вътре, като оставих малък отвор, през който ламата ме напътстваше.
Медитирах неуморно, но тъй като бях напуснал Марпа без разрешението
му, нямах никакво вътрешно преживяване.
Един ден ламата ми каза: "Братко Велики Магьоснико, преживя ли
някакви вътрешни знаци?"
“Не, нищо."
"Какво говориш? Докато моята духовна приемственост не бъде
замърсена от разногласия, тя има силата бързо да предизвиква
пробуждане. Ти дойде при мен с добра вяра, но ако не си получил
разрешението на Марпа да напуснеш, защо той ми е изпратил даровете?
Какво става тук? Каквото и да е, продължавай да упорстваш в
медитацията си."
Аз останах, изпълнен със страх. Чудех се дали да кажа цялата истина, но
не ми стигаше смелост да говоря. Помислих си: "Във всеки случай Марпа
сигурно ще чуе за това." И се потопих в медитация.
Междувременно Марпа завършил кулата за сина си и изпратил писмо до
Нгокпа: "Сега, тъй като кулата на сина ми стигна до етапа, на който е

необходим дървен фриз, изпрати ми колкото можеш повече тънка
тръстика. Когато поставя фриза и куличката на върха, ти трябва да
дойдеш за освещаването на кулата, а също и за да отпразнуваме
пълнолетието на Доде Бум (синът на Марпа). Доведи със себе си и онзи
злосторник, който ми принадлежи."
Лама Нгокпа дойде до малкия отвор на килията ми и, показвайки ми
писмото, ми каза: "Точно както твърди писмото е. Злосторникът, за
когото се говори тук, не е изпратен от Марпа."
"Вярно е, че заповедта не идваше от самия Лама - отвърнах. - Жената на
ламата е тази, която ми даде писмото и даровете и ме изпрати тук."
"Аха! Щом нещата стоят така, няма причина да работим заедно. Без
позволението на ламата ти няма да постигнеш никакви резултати. Нищо
не може да се направи. Той казва да те заведа обратно. Искаш ли да
дойдеш, или не?"
"Може ли да дойда като твой слуга?"
"Добре. След като изпратя дървения материал, ще изпратя някого да
разбере кога ще е денят за празненството. Дотогава стой в усамотение."
Човекът, който беше изпратен да провери кога ще е денят на
празненството, се върна и ми каза през отвора на килията: "Церемонията
по освещаването на кулата и пълнолетието на сина на Марпа беше
обсъдена подробно."
"Говориха ли за мен?"
"Жената на Марпа попита какво правиш. Казах й, че си в строго
усамотение. Тя ме попита какво друго правиш освен това. Отговорих, че
живееш на усамотено място. Тогава тя каза: "Навярно му липсва това,
което остави тук. Когато беше с нас, той обичаше много това. Дай му го."
Това е, което тя ми даде.
Като разхлаби колана си, той извади глинен зар и ми го връчи. С
мисълта, че този предмет идва от ръцете на жената на ламата, аз го
докоснах до челото си с благоговение.
Човекът си отиде. Тъй като ми се играеше на зар, аз играх. След това си
помислих: "Когато бях при жената на Марпа, аз никога не съм играл на
зарове. Навярно сега тя не ме обича много. Именно зарът преди много
време е прогонил моите деди от земите им." И като замахнах, хвърлих
зара през главата си. Той се счупи и от него изпадна навита на руло
хартийка, на която пишеше: "Сега ламата ще те посвети и ще ти даде
учението. Върни се с Лама Нгокпа."
Толкова голяма беше радостта ми, че аз затанцувах, като скачах от
единия край на килията си до другия. След това Лама Нгокпа дойде и ми
каза: "Хайде, Велики Магьоснико, излез и се приготви за тръгване."
Подчиних се. Лама Нгокпа понесе всичките си колекции от
изображения, текстове и ступи, златото и тюркоазите си, коприната и
украшенията си и всичките си домакински принадлежности, като остави
даровете, дадени от Марпа. Той ми нареди да оставя една стара коза,
която си беше счупила крака и не можеше за следва стадото. Подкара
всичките си други животни от обора и поляната.
Когато бяхме готови за тръгване, той ми каза: "Тъй като ти ми помогна,
вземи тази коприна и тюркоази като дар за Лама Марпа." Жена му също
ми даде една торба сирене, която да даря на Дагмема, жената на Марпа.
След това Лама Нгокпа с жена си, свита от слуги и аз пристигнахме в
Долината на Брезите. Нгокпа ми каза: "Братко Велики Магьоснико,

върви пред нас и кажи на жената на Марпа, че идваме. Виж дали ще
може да ни изпрати малко бира."
Отидох преди тях. Първо срещнах жената на ламата. Поздравих я и й
дарих торбата сирене.
"Лама Нгокпа пристига - казах. Моля Ви, занесете малко бира за да го
посрещнете."
Тя отвърна радостно: "Ламата е в стаята си. Иди и сам го помоли."
Отидох. Ламата беше на терасата и рецитираше молитвите си, лицето му
беше обърнато на изток. Направих прострации и му дарих коприната и
тюркоазите. Той отвърна главата си и погледна на запад. Отидох от тази
страна и отново се поклоних. Той погледна на юг.
"О, Господарю - извиках, - с право отхвърляш даровете ми за наказание.
Но Лама Нгокпа идва с множество рисунки, текстове, ступи, злато и
тюркоази, със своите дзо, своите коне и цялото си богатство. Той само се
надява някой да отиде да го посрещне с малко бира. Ето за какво те
моля."
Избухвайки в гняв, ламата щракна с пръсти и изкрещя с ужасен глас: "Аз
извлякох същността на четирите Тантри от три сборника свещени книги.
Когато донесох ученията, никой, даже и едно птиче, не дойде да ме
посрещне. А сега, понеже Нгокпа пристига, карайки няколко немощни
добичета пред себе си, той иска аз, великия Лоцава, да го посрещна.
Няма да отида - а сега се махай!"
Отидох да кажа това на жената на ламата. Тя рече: "Ламата е говорил в
гнева си. Нгокпа е голям човек и трябва да бъде посрещнат. Нека отидем
двамата с теб, майка и син."
Аз отвърнах: "Лама Нгокпа и жена му не очакват някой да ги посрещне.
Те помолиха за нещо за пиене, така че аз ще отида сам и ще им го
занеса."
Но жената на ламата отиде да ги посрещне заедно с няколко монаха,
които носеха много бира.
Междувременно хората от Южните Урви се бяха събрали, тъй като бяха
поканени на голямото празненство по случай пълнолетието на сина на
ламата и освещаването на къщата.
И сред тях Марпа изпя тази песен на възхвала и благодарност:
Призовавам своя Учител, Състрадателния.
Изпълнено със превъзходство е това мое скъпоценно
родословие, неопетнено от недостатъци и несъвършенства.
Нека всички бъдат благословени чрез това превъзходство.

духовно

Изпълнен с превъзходство е бързият път на тайното предаване,
без грешка или заблуда.
Нека всички бъдат благословени чрез това превъзходство.
Изпълнени с превъзходство са ламите, идамите и дакините,
притежаващи силата да благославят и да помагат на истинското
постижение.
Нека всички бъдат благословени чрез това превъзходство.
Изпълнени с превъзходство са благодетелите, далечни и близки,
които натрупват заслуга чрез своята щедрост.

Нека всички бъдат благословени чрез това превъзходство.
Изпълнени с превъзходство са всички наши действия и усилия,
постигащи просветление за благото на другите.
Нека всички бъдат благословени чрез това превъзходство.
Изпълнени с превъзходство са монасите и миряните, събрани на това
място
в стремежа си към покой и щастие.
Нека всички бъдат благословени чрез това превъзходство.
Това изпя Марпа. Веднага след това Лама Нгокпа му поднесе своите
дарове, като каза: "Лама ринпоче, тъй като ти вече си Господарят на
цялото ми тяло, реч и ум, сега аз ти давам всичките си светски
притежания, с изключение на една дълговласа коза, немощна
прародителка на всичките ми кози, която оставих, тъй като не беше в
състояние да дойде тук на счупения си крак. Милостиво ни удостой с
посвещение и висши инструкции и с тайните учения, записани върху
свитъците." И той се поклони в нозете на Марпа.
Марпа отвърна, видимо зарадван: "Но дори да е така, моето посвещение
и висшите инструкции са най-краткият път на Ваджраяна, който, без да е
необходимо да се чака безброй калпи, води направо към Просветлението
в този живот. Напътствията, написани върху свитъците, са били пазени
от мен според строгата заповед на моя лама и дакините. Ето защо ще
бъде трудно тези напътствия да ти бъдат дадени, ако ти не ми дариш
тази стара коза, независимо от счупения й крак. Колкото до другите
учения, аз вече всичките съм ти ги предал."
Всички присъстващи избухнаха в смях, а Нгокпа отвърна: "Ако козата
бъде доведена тук и аз ти я подаря, ще ми разкриеш ли тайните учения?"
"Ако сам донесеш козата и ми я дариш, ще имаш учението."
На следващия ден, когато гостите се оттеглиха, Нгокпа потегли сам.
Той се върна с козата на гръб и я дари на Марпа, който извика радостно:
"Ти си посветен ученик, който си струва да бъде наречен верен на
свещеното си задължение. Аз нямам нужда от тази коза. Исках само да
изтъкна важността на ученията, които ще ти дам."
Той му даде посвещението и инструкциите както беше обещал.
Монасите, които бяха дошли отдалече, заедно с неколцина близки, които
се бяха събрали заедно, устроиха ритуално угощение. Марпа сложи дълга
акациева пръчка до себе си. Като гледаше Нгокпа с присвити очи и го
сочеше с пръст, той каза: "Нгоктон Чходор, защо си удостоил с
посвещение и инструкции този проклет човек, наречен Добрата
Новина?"
Докато казваше това, той поглеждаше към пръчката. Нгокпа беше
уплашен и като се поклони в нозете му, отвърна: "Лама Ринпоче, ти сам
ми писа да посветя и инструктирам Великия Магьосник и ми даде
скъпоценностите на Наропа и неговата броеница от рубини. Така че аз
изпълних твоята заповед. Нямам причина да се упреквам и не чувствам
нито срам, нито разкаяние."

При тези думи Нгокпа боязливо повдигна очи. Разярен, Марпа насочи
пръста си към мен и попита: "Откъде взе тези неща?"
Сърцето ми се гърчеше от болка сякаш беше изтръгнато. Бях онемял от
ужас. С треперлив глас признах, че майката ми ги беше дала.
Ламата скочи и, размахвайки пръчката, тръгна да бие жена си. Тъй като
беше слушала внимателно, тя скочи и избяга навън. Скри се в храма и се
заключи отвътре.
Ламата разтърси вратата, след това се върна и седна. Той каза на Нгокпа:
"Нгоктон Чходор, ти си действал без моето разрешение. Иди и още този
момент донеси скъпоценностите на Наропа и неговата броеница от
рубини."
После Марпа покри главата си с наметалото си и остана неподвижен.
След като се поклони в нозете му, Нгокпа незабавно тръгна да донесе
скъпоценностите на Наропа и броеницата му от рубини. Съжалявах, че
не бях избягал с жената на ламата.
Плачеше ми се и както се опитвах да сдържа сълзите си, Нгокпа ме видя.
Помолих го да тръгна с него като негов слуга, но той отвърна: "Ако те
взема без разрешението на ламата, винаги ще бъде същото като днес.
Тъй като той ни е сърдит и на двамата, стой тук засега. Ако по-късно те
отпрати, без да те приеме за ученик, аз ще имам пълната власт да ти
помогна."
"Е, тогава, тъй като и двамата с жената на Марпа имаме неприятности
поради моите грехове и тъй като в сегашното си тяло аз няма да получа
Учението, а само ще натрупвам грехове, тогава ще се убия. Нека са
преродя с тяло, достойно за религията!"
Бях готов да се убия, но Нгокпа ме възпря и със сълзи ми рече:
"Достойни Велики Магьоснико, недей така! Според най-тайните учения
на Буда способностите и сетивата на всеки от нас са божествени по своята
същност. Ако умреш преди да ти е дошло времето, ти извършваш греха
да убиеш божество. Ето защо самоубийството е такова голямо
престъпление. Дори и в екзотеричната традиция на Сутрите няма поголям грях от този за прекратиш собствения си живот. Тъй като знаеш
това, откажи се от тази мисъл да се самоубиваш. Все още е възможно
ламата да ти даде учението, но ако той не ти го даде, друг лама със
сигурност ще го направи.
Докато той говореше така, някои от другите монаси, неспособни да
понесат нещастието ми, отидоха при ламата, за да видят дали не е дошъл
моментът да се застъпят за мен, други дойдоха да ме утешават. Въпреки
това аз си мислех: "От желязо ли е направено сърцето ми? Защото ако не
е, то би се пръснало и аз щях да съм мъртъв."
Аз понесох това страдание докато търсех религията поради греховете,
извършени от мен в младостта ми. В този момент нямаше нито един
човек, който да не ридаеше, а някои бяха обзети от такава мъка, че
припаднаха.
Така рече Миларепа. Това е втората глава, където Миларепа се пречиства
от замърсяването на греха и страданието.

Трета глава
Посвещения и инструкции
После Ретчунг рече: "Учителю, как бяхте приет за ученик от Лама
Марпа?"
Мила продължи:
След като монасите бяха изминали много пъти разстоянието между нас
напред и назад, ламата проговори. Сега умът му беше успокоен и той
повика Дагмема, господарката. Поканена да дойде, тя се появи пред
него.
Ламата я попитал: "Къде отидоха Нгок Чхоку Дордже и другите монаси?"
"Лама Нгокпа незабавно тръгна, за да изпълни твоята заповед да върне
скъпоценностите и вече се върна."
Тя разказала в подробности как Великият магьосник беше умолявал
Нгокпа да му помогне и как Нгокпа го беше утешил. Лама Марпа се
просълзил и казал: "Учениците на тайния път трябва да бъдат като тях,
те наистина са такива. Изпитвам съчувствие към тях. Събери всичките
ми ученици."
Монахът, изпратен да повика Нгокпа, каза: "Сега ламата е спокоен. Той
ме изпрати да те помоля да дойдеш."
Аз възкликнах: "Щастливи са онези с добра карма! Колкото до мен,
грешника, дори и ламата да е спокоен, аз няма да имам късмета да го
видя. Ако отида, той само ще ме проклина и ще ме бие."
Като плачех, аз стоях назад. Нгокпа, който остана с мен, каза на монаха:
"Иди и кажи на ламата какво става с Великия Магьосник. Помоли, ако
може и той да дойде при него. Ако не остана близо до него сега, се
страхувам, че този човек може да направи нещо ужасно."
Монахът разказал всичко това на Марпа, а той отвърнал: "Преди щеше
да бъде прав, но днес няма да направя същото. Великият Магьосник
трябва да бъде главния гост. Нека господарката отиде и го доведе!"
Господарката, едновременно усмихваща се и уплашена, ми каза: "Братко
Велики Магьоснико, изглежда че ламата ще те приеме за ученик. Като че
ли е обхванат от дълбоко състрадание. Той каза, че ти си главният гост и
изпрати мен да те доведа. Не ми каза никакви груби думи. Нека се
радваме и да отидем."
Чудех се дали това е вярно и, изпълнен с погрешни предчувствия, влязох
вътре.
Тогава ламата рече:
"Ако разгледаме всичко внимателно, никой от нас не бива да бъде
обвиняван. Аз просто изпитвах Великия Магьосник, за да го пречистя от
греховете му. Ако работата по кулата беше предназначена за моя полза,
щях да бъда внимателен при даването на заповеди. Следователно, аз бях
искрен. Тъй като е жена, господарката също беше права да не може да
понесе ситуацията, въпреки че нейното прекалено състрадание при
измамата й със свещените предмети и подправеното писмо беше нещо
сериозно. Нгокпа, ти, както каза, беше прав. Обаче сега иди и ми донеси
онези свещени предмети, а след това аз ще ти ги дам. Великият
Магьосник изгаряше от желание за религия и беше прав да използва

всякакви средства, за да я получи. Нгокпа не е знаел, че господарката е
изпратила някого с фалшиво писмо. Ето защо той е дал посвещение и
инструкции на Великия Магьосник. И така, аз няма да търся как да го
накажа.
Въпреки че гневът ми се изсипа като наводнение, той не беше подобен на
обикновения гняв. Каквито и да изглеждат, моите действия винаги са
породени от религиозни съображения, които в същността си следват
Пътя на Просветлението. Що се отнася до останалите от вас, които все
още не са се задълбочили в религията, не позволявайте вярата ви да бъде
разклатена.
Ако този мой син беше преминал през деветте големи изпитания, той
щеше да постигне пълно Просветление, без повече да се преражда и без
да остави никакви телесни останки. Тъй като това не стана поради
слабостта на Дакмема, у него ще остане слаба следа от замърсяване.
Големите му грехове обаче бяха заличени от неговите девет големи
умствени страдания и от многото му малки агонии. Сега аз те приемам и
ще ти дам своите учения, които са ми скъпи колкото сърцето ми. Ще ти
помогна с провизии и ще те оставя да медитираш и да бъдеш щастлив."
Докато говореше това, аз се чудех: "Сънувам ли, или съм буден? Ако е
сън, нека никога не се събуждам." При тази мисъл щастието ми беше
безгранично. Като плачех от радост, аз се поклоних в нозете на ламата.
Господарката, Нгокпа и другите си рекоха: "Какво изкусно умение и сила
има ламата, когато иска да приеме ученик! Ламата е самият жив Буда." И
тяхната вяра нарасна още повече. От любов към мен те радостно се
поклониха пред ламата.
Накрая всички събрани с радост взеха участие в извършването на
ритуално угощение.
Вечерта на този ден, на същото място, където се бяхме събрали, ние
поставихме приношение пред олтара. Марпа ми каза: "Давам ти
обикновения обет на освобождението" - и отряза косата ми.
Когато дрехите ми бяха сменени с монашеска роба, ламата каза: "Твоето
име, Мила Ваджра-знамето на Победата, ми беше разкрито от Наропа в
един сън още преди да дойдеш тук."
Той ме обвърза с обета на мирянин и ми даде правилата за Бодхисатва.
Чрез медитация той освети виното на вътрешното приношение в чашатачереп за възлияния. Всички ние видяхме как виното започна за изпуска
мехурчета от петцветна светлина. Марпа направи приношение на своя
лама и на идама и след това пи. Подаде ми чашата и аз я изпих до дъно.
Ламата каза: "Това е добър знак. Само вкусването на моето вино на
вътрешното приношение само по себе си е по-висше от получаването на
пълното посвещение от която и да друга приемственост. Утре ще те
удостоя с Посвещението на Преобразуването според тайния път."
След това за посвещението беше приготвена сложната мандала на
Чакрасамвара с шестдесет и две божества. Когато даваше посвещението,
той посочи мандалата от цветен пясък: "Това - каза той- е просто символ
на мандалата. Истинската мандала е тук." Той посочи небето и ние ясно
видяхме идама Чакрасамвара, заобиколен от даките и дакините на
четиридесет и четирите свещени светове, тридесет и двете свети места и
осемте големи места за кремация. В същия миг в един глас ламата и
божествата от мандалата над нас ми дадоха името Пал Шепа Дордже
(Славният Смеещ се Ваджра).

Като ми предаде чрез четене пълната Тантра, ламата ми показа в големи
подробности начините за практикуване според висшите инструкции.
После слагайки ръцете си върху главата ми, той рече:
"Сине, още от първия миг знаех, че ти си ученик, който може да приеме
ученията. Нощта преди да дойдеш тук аз научих от един сън, че ти си
предопределен да служиш на учението на Буда. Господарката видя в
подобен, даже още по-значим сън две жени пазителки на ступа, което
означава, че дакините ще защитават учението на нашата приемственост.
По този начин моят лама и божествата-защитници те изпратиха при мен
като ученик. Отидох да те посрещна преоблечен като работник. Ти изпи
всичката бира, която ти бях дал. Тази бира и това, че завърши работата
си, показаха, че като проникнеш в същността на Доктрината, ти ще
осъзнаеш цялото учение. Медното котле с четири дръжки, което ми даде,
означаваше идването на четирима мои велики ученици. Това, че на
повърхността му нямаше нито едно петънце, показваше, че умът ти ще се
освободи от замърсяване, и в тялото си ти ще владееш блаженството на
огъня на Туммо. Празното котле символизираше оскъдността на храната
по време на твоята медитация в уединение. Но за да посея семената на
твоето дълголетие, на добруването на множеството ти ученици и на
изпълването на учениците ти със сладостта на ученията, аз със своята
благословия напълних котлето с масло от лампите на олтара. Накарах го
да звъни, за да покаже твоята бъдеща слава. За да те пречистя от мрака
на злото, те натоварих с все по-ужасната работа по кулите.
Всеки път, когато жестоко те гонех от кръга на учениците и те смазвах от
скръб, ти нямаше лоши мисли към мен. Това означава, че твоите
ученици ще имат преди всичко усърдието, настойчивостта, мъдростта и
състраданието, необходими за всеки ученик. След това, без да желаят
богатството на този живот, те ще понасят с твърдост медитацията в
планините чрез своята аскетична дисциплина и енергия. И накрая, чрез
вътрешно преживяване, духовна енергия, мъдрост и състрадание те
всички ще станат съвършени лами. Предаването на това учение ще бъде
като нарастваща луна - така че, радвай се!"
Той предрече всичко това. Като ни окуражи, той ни вдъхнови и ни даде
радост. Това беше началото на моето щастие.
Така рече Миларепа. Това е третата глава, в която той получава
посвещение и инструкции в тайния път.

Четвърта Глава
Медитация
Тогава Ретчунг рече: "Учителю, веднага ли отидохте в усамотение, след
като чухте Учението, или останахте с ламата?"
И Мила продължи:
Ламата ми каза да медитирам упорито. Той ме снабди с предостатъчно
провизии и ме изпрати да медитирам в една пещера, наречена Тигер Нак
в Южните Урви. После напълних една олтарна лампа с масло, запалих я
и я сложих на главата си. Медитирах по този начин ден и нощ, без да
мърдам, докато маслото на лампата ми свършваше.

Минаха единадесет месеца. Тогава дойдоха ламата и жена му, носейки
ми храна за ритуално угощение.
Ламата извика: "Е, сине мой, да медитираш единадесет месеца, без да
оставиш мястото си за сядане да изстине, е прекрасно. Отвори входа на
килията си и ела вкъщи за почивка и за да можеш да поговориш с мен,
стария ти баща, за вътрешното си преживяване."
Помислих си: "Тук беше толкова спокойно, но трябва да изляза, тъй като
това е заповед, дадена от ламата."
Започнах да събарям стената пред входа. Едва бях започнал, когато
спрях за момент, като не смеех да продължа по-нататък. Тогава жената
на ламата се върна и попита: "Идваш ли, синко?" Аз отвърнах, че не смея
да съборя стената. Майката каза: "В това няма нищо нередно. Такова
благоприятно събитие като тази среща с ламата може да има единствено
добър резултат. Това е закон на тайния път. Ако откажеш, това ще го
разгневи и ще развали благоприятния случай, така че събори бързо
стената пред входа и излез навън."
Знаех, че майката говори истината, така че разруших стената и излязох.
Ламата каза: "Ние двамата, баща и син, ще медитираме заедно.
Господарке, приготви угощението."
Докато правехме приношението, ламата ми каза: "Сине, какво
окончателно знание си пожънал от моите специални инструкции?
Остави ума си да се отпусне и ми кажи какви преживявания, какви
прозрения и разбиране си постигнал."
Изпълнен с вяра и гореща почит към ламата, аз коленичих и събрах пред
себе си дланите на ръцете си. Очите ми бяха пълни със сълзи. Изразих
почитта си към него за всичко, което бях разбрал, и изпях тази Песен на
Седемкратната Преданост:
"Приветствам теб, о, Господарю, който за очите на нечистите търсачи
се явяваш в различни форми,
а за общността на чистите Бодхисатви
се проявяваш като Самбхогакая Буда.
Издавайки шестдесетте тона на божествения Брахма, ти говориш за
свещеното учение в неговите осемдесет и четири хиляди аспекта,
които хората разбираха всеки на своя собствен език.
Покланям се пред твоята реч,
която е неделима от своята присъща пустота.
В чистото и сияйно пространство на Дхармакая
не съществува замърсяването на разграничаването,
но въпреки това то обгръща цялото знание.
Приветствам ума на Неизменната Дхармакая.
Живееща в двореца на чистата пустота,
ти, Неизменна Дакмема с илюзорно тяло
си майката на Будите от Трите Времена.
Дакмема, покланям се в нозете ти.
Господарю, приветствам с искрено уважение
твоите духовни синове, които си обединил,

учениците, които изпълняват заповедите ти,
и множеството твои последователи.
Дарявам ти тялото си и всичко друго, достойно за приношение във
всичките светове на вселената.
Изповядвам всичките си грехове, един по един,
наслаждавам се на добродетелните действия на другите.
Умолявам те да завъртиш Колелото на Закона надлъж и нашир по света.
Моля се върховно съвършеният лама да живее
докато има чувстващи същества, впримчени в самсара.
Нека духовните ми заслуги облагодетелстват всички същества.
"Като започнах по този начин Песента на Седемкратната Преданост, аз,
Вашият искрен последовател, искам да изразя своето посредствено
разбиране, станало възможно чрез съвършеното действие и сила на
духовното влияние, произлизащо от безграничното състрадание на
ламата (който е неделим от Буда Ваджрадхара), заедно с майката и сина,
както и дълбоката благодарност, която им дължа.
Моля, слушайте ме от непроменливото състояние на Вашия ум. Разбрах,
че това материално тяло, направено от плът и кръв, заедно с менталното
съзнание са свързани чрез дванадесетте вериги на причината и резултата
- една от които е желанието - произлизащи от невежеството. Това тяло е
благословен сал за онези щастливи същества, които желаят свобода, но
то също води грешниците към нисшите светове.
Разбрах, че в това тяло се намира жизнено важният избор между
огромната печалба и огромната загуба, свързан с вечното щастие или
нещастие на границата между доброто и злото. Като се осланям на
Вашата милостива сила, почитаеми водачо на чувстващите същества, аз с
надежда се стремя да постигна освобождение от заробващия океан на
съществуването, бягството от който е много трудно.
След като първо видях убежище в Трите Скъпоценности и внимателно
изследвах предписанията, аз разбрах, че източникът на цялото щастие е
ламата и следователно първото правило е да се изпълняват неговите
инструкции и да се поддържа неопетнена духовната връзка с него.
Освен това, щастливото човешко състояние е трудно за постигане. Като
събуди ума си за преходността и смъртта, последиците от действията и
болката на самсара, човек започва да желае освобождение и трябва да го
преследва като спазва моралните правила. Такава е основата, върху
която човек трябва да гради.
От този момент, следвайки постепенно съвета, човек трябва да пази
обетите си внимателно като очите си. В случай че сгреши, трябва да
прилага противодействията. Като не търси своето собствено
освобождение по пътя на По-малката Колесница, човек развива
Бодхичита (просветления ум), който се стреми да работи за
освобождението на всички същества. Разбрах, че развиването на
просветлено отношение кара човек да посвети за благото на всички
плода от своето действие, родено от любов и състрадание.
За да се присъедини към пътя на По-голямата Колесница, човек изоставя
пътя на По-малката колесница.
Въз основа на съвършеното виждане, той тръгва по пътя на Ваджраяна.

За да постигне съвършено виждане, човек има нужда от съвършен
учител, който знае как да предаде напълно и безпогрешно четирите
аспекта на посвещението и умело и състрадателно да обясни скритото
значение. Посвещението събужда човек за абсолютната действителност
и оттам нататък той медитира през различните етапи на Пътя. С целта да
открие отсъствието на неизменен "аз", което е общо за всички
езотерични традиции, той изследва "аз"-а посредством логиката,
учението и аналогиите и, като не открива "аз", разбира отсъствието на
собствена същност. След това човек трябва да доведе ума си до състояние
на покой. Когато умът е успокоен чрез такова размишление,
разграничаващото мислене спира и умът достига неконцептуално
състояние. Ако човек остава в това състояние дни, месеци и години,
дотолкова забравил за хода на времето, че другите да трябва да му го
напомнят, той тогава е постигнал спокойствие на ума.
Това състояние на покой се поддържа посредством постоянно внимание
и осъзнаване, като не му се позволява (на ума) да се разсее или да потъне
в пасивност. Подкрепян от силата на осъзнаването, човек преживява
чистото съзнание, лишено от преценки - неподправено, ясно и
отчетливо. Това са характеристиките на спокойствието на ума.
Чистото съзнание може да бъде разглеждано като искра от съвършеното
прозрение, индивидите не го преживяват, докато не достигнат първия
етап на Просветлението. На този етап човек медитира като визуализира
формите на идама. Като прави това, той може да преживее видения и
форма, но те са лишени от същност и са просто продукт на медитацията.
Да обобщим: първо, ясно състояние на умствен покой и издържливост
заедно с проницателен ум са задължителните условия за постигането на
съвършено прозрение. Те са като първото стъпало на стълбата.
Второ, всяка медитация, с или без форма, трябва да започва от истински
събудени състрадание и любов. Каквото и да прави човек, то трябва да
произлиза от любящо отношение, насочено към благото на другите.
Трето, чрез съвършеното виждане всички преценки се разтварят в
неконцептуално състояние.
И накрая, с едно осъзнаване на пустотата човек искрено посвещава
резултатите за благото на другите. Разбрах, че това е най-добрият от
всички пътища.
Точно както гладуващ човек не може да се нахрани от знанието за
храната, а има нужда да яде, така човек има нужда да преживее в
медитацията значението на пустотата. Разбрах по специално, че за да се
стигне до съвършеното прозрение, е необходимо да се практикуват
добродетелни дела и самопречистване неуморно в интервалите между
медитациите.
Накратко, видях, че това разбиране на медитатора за пустотата на
нещата, за тяхната цялост, за тяхната неопределимост, за тяхното
неразграничаване съответства на четирите аспекта на посвещението
според Ваджраяна.
За да накарам това знание да се прояви в мен, аз подчиних тялото си,
лишено от храна, обуздах ума си и постигнах невъзмутимост пред лицето
на всички обстоятелства, включително опасността от смърт.
Не съм дошъл пред ламата и господарката, моите баща и майка,
притежаващи ненадмината доброта, за да им се отплатя със слугуване и
богатство. Но аз давам най-доброто, което мога да постигна в

медитативната си практика докато съм жив и ги моля да приемат
окончателното разбиране, което ще постигна в двореца Огмин:
"Велики лама, който си Буда Ваджрадхара,
майко Дакмема, родителко на Буди,
и вие, синове на Победителите,
като ви каня да изслушате тези няколко слова,
родени от разбиране и истинско долавяне в ума ми,
аз ви моля да понесете търпеливо недостатъците ми,
невежеството, неправилното ми разбиране и грешките ми.
Моля ви, поправете ги в съзвучие с Дхарма.
Под благословията на изгарящите лъчи,
спускащи се от слънцето на вашето състрадание,
лотосът на умът ми се разтвори.
С парфюма, излъчващ се от преживяването,
и без да притежавам нищо, равняващо се на признателността ми,
аз непрестанно ви отдавам почит.
Нека плодовете от медитацията ми донесат полза на всички същества
в стремежа им към границите на съвършенството.
Умолявам Ви, чуйте гласа на своя ученик,
който се осмелява да ви моли."
Това казах аз. Тогава ламата рече: "Сине, имах големи надежди и
надеждите ми се сбъднаха." Той беше изпълнен с радост.
После майката ми рече: "Този мой син има силата на ума за голямо
постижение."
След множество религиозни разговори бащата и майката се върнаха в
къщата си. Що се отнася до мен, аз зазидах входа на килията си и се
отдадох на медитация.
Приблизително по това време ламата посетил северната област Ю. Една
вечер след като извършил ритуално угощение в къщата на Марпа Голак,
една дакини обяснила на Лама Марпа някакво символично послание,
дадено от Наропа, което Марпа не разбрал. Докато ламата обмислял да
посети Наропа, както този дакини го била подтикнала, една девойка се
появи пред мен в съня ми една нощ. Тя беше синя като небето и красива
в своите копринени дрехи и украшения от кост, веждите и клепките й
искряха от светлина. Каза ми: "Сине, ти вече имаш Учението на Великия
Символ (Махамудра) и инструкции в Шестте Езотерични Учения. Те
водят до Върховното Просветление чрез непрекъсната медитация. Но ти
нямаш специалното учение, отнасящо се до Пренасяне на Съзнанието в
Мъртви Тела, което води до Състоянието на Буда в един миг на
медитация. Помоли за тях" - каза тя и изчезна.
Рекох си: "Тази девойка беше облечена като дакини. Дали това е
предупреждение от боговете? Или е номер на демоните? Каквото и да е,
моят Учител, който е Буда от миналото, настоящето и бъдещото,
непременно ще знае. Той знае не само едно нещо, а всички неща - от това
как да се стане Буда, до формулата, чрез която да се съберат парчетата от
счупената кана. Ако това е предупреждение от боговете, аз трябва да
помоля за Учението върху Пренасяне на Съзнанието в Мъртви Тела."

Съборих стената пред килията си и отидох при ламата, който извика:
"Защо си излязъл от строгото си усамотение? Това може да попречи на
напредъка ти. Защо го направи?"
Описах младото момиче и това, което ми каза в съня ми, и попитах:
"Това пророческо откровение ли е, или знак за препятствие? Аз не знам.
Ако е откровение, дошъл съм да моля за Учението за Пренасяне на
Съзнанието в Мъртви Тела."
Ламата се замисли за миг и каза: "Това със сигурност е предупреждение
от дакините. Преди да си тръгна от Индия, Учителят Наропа говореше за
Учението Пренасяне на Съзнанието в Мъртви Тела. Тъй като почти бях
тръгнал, може и да не съм го помолил за него. Така че трябва да го
търсим из всичките книги от Индия."
Ние, Учител и ученик, търсихме усърдно ден и нощ текста Пренасяне на
Съзнанието в Мъртви Тела. Намерихме много съчинения върху
пренасяне на съзнанието, но не открихме и най-малкото споменаване за
пренасяне на съзнанието в мъртви тела. Ламата ми каза: "Знакът, който
получих на север от Централен Тибет ме подтикваше да потърся същото.
Понеже може да има други учения, които не знам, аз ще отида при
Наропа и ще помоля за тях."
Напомних му за възрастта му, но не успях да го разубедя. Той превърна
даровете на учениците си в злато, напълни с него едно гърне и замина за
Индия.
Наропа бил отишъл да се занимава с упражняването на йогически сили.
Марпа, тъй като искал да бъде с него даже с риск за живота си, взел
предвид множеството знамения и това му разкрило, че ще намери
учителя си. Като се молил горещо, той тръгнал да го търси. Срещнал
Наропа в една девствена гора и го помолил да дойде в отшелническата
колиба в Пухла Хари. Там той го помолил за инструкции върху
Пренасяне на Съзнанието в Мъртви Тела.
Учителят Наропа отвърнал: "Ти ли се сети за това, или си получил знак?"
"Това не се роди в моя ум, нито съм получил знак. Един от моите
ученици, Добрата Новина, получи съвет от дакините и дойде да ме моли
за учението."
"Какво чудо! - извикал Наропа. - В мрачната земя на Тибет този ученик е
като слънцето, издигащо се над снеговете."
Той изтълкувал някои знамения. Например начинът, по който Марпа
правел прострации, разкрил, че неговото семейно родословие ще бъде
кратко, но духовната му приемственост, създадена от разгръщащото се
действие на учението, ще бъде по-дълга от голяма река. След това Марпа
се върнал в Тибет.
След известно време монасите и учениците честваха годишнината от
смъртта на сина на Марпа, Дарма Доде, която се беше случила както
беше предсказано от предзнаменованието. Когато всички се бяха
събрали по този повод, учениците попитаха Марпа: "Лама Ринпоче,
синът Ви беше като Буда на Трите Времена. Сега най-добрата ни надежда
си отиде, а Вие не сте вече млад. Как ще се предава скъпоценното учение
на Кагю? Кажете ни каква трябва да бъде нашата задача."
Ламата отвърна: "Аз и всички наследници на Учителя Наропа имаме
силата да пророкуваме чрез сънища. Наропа ми разкри добро

пророчество, отнасящо се до Учението Кагю. Главни ученици, вървете
сега и очаквайте своите сънища."
По-късно учениците разказаха сънищата си. Макар че всички бяха
имали щастливи сънища, те не можеха да извлекат от тях
предупредителен знак. Аз бях сънувал четири колони и разказах този
сън пред ламата:
"Следвайки инструкциите на Ламата Буда Ваджрадхара,
миналата нощ имах сън.
Разказвам този сън на ламата.
Моля, вслушайте се в него."
Сънувах, че в обширния северен край на света
се издига величествена, покрита със сняг планина,
като белият й връх докосваше небето.
Около нея се въртяха слънцето и луната,
светлината й изпълваше цялото пространство
и основата й покриваше цялата Земя.
Реки се спускаха в четирите главни посоки,
утолявайки жаждата на всички чувстващи същества,
и всички тези води се вливаха в морето.
Безброй цветя блестяха.
В общи линии такъв беше сънят, който сънувах.
Разказвам го на ламата, Буда на Трите Времена.
Сънувах, че на изток от тази величествена планина
се издига огромна колона.
На върха й стоеше огромен лъв, готов за скок.
Гривата му от тюркоази се разпръскваше навсякъде,
той разпери ноктите си върху снега,
очите му се взираха нагоре
и ревеше гордо върху необятната белота.
Разказвам това на Ламата, Буда на Трите Времена.
Сънувах, че на юг се издига голяма колона
От върха на тази колона ревеше тигрица,
настръхнала козина покриваше цялото й тяло.
Тя се усмихна три пъти,
разпери ноктите си над гората,
очите й си взираха нагоре
и тя се понесе гордо над гъстите гори.
Кедрите в гората бяха гъсто сплетени.
Разказвам това на Ламата, Буда на Трите Времена.
Сънувах, че на запад се издига голяма колона.
Над върха на тази колона се рееше гигантска гаруда.
Крилата на гарудата бяха разперени,
роговете й се издигаха към небето,
очите й се взираха нагоре.
Разказвам това на Ламата, Буда на Трите Времена.

Сънувах, че на север се издига голяма колона.
Над върха на колоната се рееше лешояд.
Острите му крила бяха разперени,
гнездото му беше върху една скала.
Този лешояд имаше рожба
и небето беше пълно с малки птички.
Лешоядът се стрелна в пространството.
Разказвам това на Ламата, Буда на Трите Времена.
Приех това за щастливо предзнаменование
и се радвах на тази добра съдба.
Бих искал да ми кажете значението му."
Така рекох, а ламата отвърна радостно: "Този сън е щастлив знак.
Господарке, приготви ритуално угощение."
Майката донесе необходимите неща и, когато го направи, учениците и
духовните синове се събраха за угощението.
Ламата им каза: "Какъв чуден сън е имал Мила, Ваджрa-знамето на
Победата."
Главните ученици попитаха: "Понеже знаете как да тълкувате
знаменията на сънищата, моля Ви, кажете ни какво предсказва този."
Тогава ламата, съвършеният Учител и велик Преводач, изпя тази песен,
която разкриваше значението на съня пред учениците."
"Господарю, Буда на Трите Времена,
Учителю Наропа, покланям се в нозете ти.
Нека всички ученици, седнали на това място,
слушат изумителните знамения за бъдещето,
научени чрез съня,
които аз, вашият стар Баща, ще ви разкрия.
Северната страна на света е Тибет,
където Учението на Буда ще се разпространи.
Тази снежна планина
е старият Преводач Марпа
и учението Кагю.
Грамадата от сняг, докосваща небето,
е несравнимото прозрение, което няма равно на себе си.
Слънцето и луната, въртящи се около върха й,
са медитацията, излъчваща мъдрост и състрадание.
Светлината, изпълваща пространството,
е състраданието, разпръскващо мрака на невежеството.
Основата й, покриваща цялата земя,
е проникващото навсякъде действие на учението при развитието му.
Четирите реки, течащи в четирите посоки,
са четирите аспекта на посвещение и инструкции.
Тези реки, утоляващи жаждата на всички същества,
са за развитието и освобождението на търсещите.
Всички тези води, вливащи се в морето,
са срещата на осъзнаването-майка и осъзнаването-дъщеря.
Множеството цветя, които блестят,

са насладата от плода без замърсяване.
В основата си сънят не вещае зло. Той е благоприятен,
о, монаси и ученици, събрани на това място.
Голямата колона, издигаща се на изток
върху тази висока величествена планина от сняг,
е Цхуртьон Уангне от Дьол.
Лъвът, властващ над върха на тази колона,
означава, че Цхуртьон има природа на лъв.
Разпръснатата му грива от тюркоази
представлява осъществяването на тайната инструкция.
Четирите му лапи, с нокти разперени върху снега,
означават, че притежава Черитире Безкрайни Качества.
Погледът му, обърнат към небето,
означава раздяла със света на раждане и смърт.
Гордият му рев върху белотата на снега
е пристигането в света на освобождението.
Сънят за изтока не вещае зло. Той е благоприятен,
о, монаси и ученици, събрани на това място.
Голямата колона, издигаща се на юг,
е Нгоктон Чходор от Шунг.
Тигровият рев на върха на колоната
означава, че Нгоктон има природата на тигър.
Настръхналата козина по цялото й тяло
е осъществяването на тайната инструкция.
Трите й усмивки
представляват познаването на Трикая.
Четирите й лапи с нокти, разперени над гората,
са постижението на четирите разпространяващи се действия.
Погледът й, обърнат нагоре,
означава раздяла със света на раждане и смърт.
Гордата й походка над сплетената гора
е пристигането в царството на освобождението.
Кедрите в гората, гъсто сплетени,
означават поколенията наследници и внуци.
Сънят за севера не вещае зло. Той е благоприятен,
о, монаси и ученици, събрани на това място.
Голямата колона, издигаща се там, където слънцето залязва,
е Великият Метьон от Цангронг.
Гигантската гаруда, която се рее над колоната,
означава, че той има природа на гаруда.
Разперените й крила
са осъществяването на тайната инструкция.
Роговете й, издигнати към небето,
означават съвършенството на медитация и мъдрост.
Обърнатият й към върховете поглед
означава раздяла със света на раждане и смърт.
Полетът й през необятността на пространството
е пристигането в света на освобождението.

Сънят за запад не вещае зло. Той е благоприятен,
о, монаси и ученици, събрани на това място.
Голямата колона, издигаща се на север,
е Миларепа от Гунгтханг.
Лешоядът, който се рее над колоната,
означава, че Миларепа е като лешояд.
Неговите остри разперени крила
са осъществяването на тайната инструкция.
Гнездото му върху скалата
означава, че животът му ще бъде по-здрав от скала.
Малкото, родено от този лешояд,
означава, че той ще бъде без съперници.
Малките птички, изпълващи пространството,
представляват разпространяването на Учението на Кагю.
Погледът му, обърнат към върховете,
означава раздяла със света на раждане и смърт.
Полетът му през необятността на пространството
е пристигането му в царството на освобождението.
Сънят за севера не вещае зло. Той е благоприятен,
о, монаси и ученици, събрани на това място.
Работата на стареца е свършена.
Дойде вашият час, ученици.
Ако словата на този стар човек са пророчески,
съвършените учения, които са предадени,
в бъдеще ще се разпространяват надлъж и нашир."
Така рече той. Тогава всички присъстващи бяха изпълнени от радост.
Ламата разкри на своите главни ученици съкровището на Учението и
специалната инструкция. Той ни въвеждаше в тях през деня, а през
нощта ние радостно медитирахме над тях.
Една вечер, когато даваше Посвещението в Анатмата, ламата започна да
обмисля какви отделни инструкции трябва да даде на всеки от своите
ученици, предопределени да изпълнят заповедта по разпространението
на учението. Той реши да се вслуша в знамението на изгрева.
На следващия ден, при светлината на зората, той видя своите главни
ученици. Нгоктон Чходор от Шунг обяснявал текста на Идама Хеваджра.
Цхуртьон Уангне от Дьол медитирал върху Пренасянето на Съзнанието.
Великият Метьон от Цангронг медитирал върху Чистотата на
Осъзнаването. Колкото до мен, аз съм медитирал върху огъня Туммо.
Така ламата разбрал каква да бъде специалната задача за всеки от нас.
Тогава той повери на Нгокпа предаването на шестте способа и четирите
метода за обяснение на Тайното Учение, които подреждат учението като
наниз от изящни перли, и му даде шестте скъпоценни камъка на Наропа,
неговата броеница от рубини, ритуална лъжичка и цедка, и санскритския
коментар на Хеваджра Тантра. После му каза: "Работи за благото на
всички същества, като даваш беседи върху учението."
На Цхуртьон Уангне от Дьол той повери овладяването на Пренасяне на
Съзнанието, уподобено на птица, излитаща през капандура. Той му даде

снопче от косата на Наропа, нокти от Наропа, хапчета от нектар и
корона, наречена Петте Класа Буди. После каза: "Работи, за да овладееш
Пренасянето на Съзнанието."
На Великия Метьон от Цангронг повери овладяването на Чистотата на
Осъзнаването, което е като огън, запален в мрака. Даде му камбанката и
ваджрата на Наропа, дамаруто на Наропа и неговата капала от черупка
на седефна мида, като му каза: "Освободи се от междинното състояние
Бардо."
На мен той повери тайните учения за огъня Туммо, сравним с добре
стъкнат огън от дърва, и ми даде шапката на Маитрепа и накитите на
Наропа. После каза: "Върви и се скитай из пустите планини и в снеговете
и практикувай съвършено виждане и медитация."
Накрая на всички монаси, събрани за ритуалното угощение, той каза:
"Принесох в дар своите инструкции, както беше предсказано от
знаменията, и поверих на всеки един от моите главни ученици неговата
съответна задача, както и голямата полза от моето учение. Тъй като
синът ми, Дарма Доде, вече не е тук, аз поверих на вас наследството на
Учението Кагю и предаването на моята просветляваща енергия. Затова
бъдете изпълнени с усърдие, и благото на всички същества ще нарасне."
После главните ученици си заминаха, всеки за своята област.
Ламата ми каза: "Колкото до теб, остани близо до мен няколко години.
Ще ти дам специално посвещение и инструкции. Може да бъде
необходимо за теб да затвърдиш вътрешното си преживяване в
присъствието на своя лама. Затова остани в пълно усамотение."
Както беше пророкувано от Наропа, аз се оттеглих в пещерата, наречена
Дзангпухк Дрок. Бащата и майката ми дадоха провизии, включително
дял от всяко ритуално угощение, което извършваха. И те правеха това с
голяма нежност.
Така рече Миларепа. Това е краят на четвъртата глава, в която чрез
медитация с ламата Миларепа кара семето на своето пробуждане да
покълне.

Пета глава
Медитация
После Ретчунг попита: "Учителю, какво Ви накара да напуснете Марпа?
Лама Марпа Ви е помолил да живеете близо до него няколко години.
Колко дълго останахте?"
Учителят отвърна:

Не стоях много години. Известни обстоятелства ме накараха за посетя
своето село. Докато бях в усамотение, обикновено не спях, но рано една
сутрин задрямах и сънувах следното. Бях отишъл в своето село Кя Нгауа.
Къщата ми, Четирите Колони и Осемте Трегера, се беше разпаднала и
приличаше на ушите на старо магаре. Дъждът беше протекъл в къщата и
беше повредил свещените книги - Замъкът от Скъпоценности. Нивата
ми, Плодородният Триъгълник, беше обрасла с бурени. Майка ми и
роднините бяха умрели, а сестра ми беше тръгнала да скита и да проси.
Тъй като роднините ми се бяха превърнали в наши врагове, аз от
младини бях разделен от майка си, без да успея да я видя отново. Тази
мисъл ми причини безкрайна болка. Извиках майка си и сестра си по
име и заплаках. Събудих се, а възглавницата ми беше мокра от сълзи.
Замислих се и извиках в ума си спомена за майка си. Пролях много сълзи
и реших да направя всичко, за да я видя отново. После се пукна зората.
Съборих вратата на килията си и отидох да видя ламата. Той спеше.
Приближих се и като се поклоних смирено пред леглото му, изпях тази
песен:
"О, Господарю, Неизменни Буда,
изпрати този нещастен ученик в родния му край
в долината Кя Нгауа.
Майка и деца, мразени от своите роднини,
години наред ние бяхме разделени.
Любовта ми повече не може да понася раздялата.
Пуснете ме да видя майка си само още веднъж и ще се върна, бе да се
бавя."
Такава беше молбата ми. Ламата се събуди. В този миг слънцето изгря и
през прозореца лъчите му паднаха върху главата му. В същото време
жената на ламата влезе, носейки закуската му. Ламата продума:
"Сине мой, защо така внезапно си прекратил строгото усамотение на
отшелничеството си? Това може да породи вътрешна пречка и да отвори
пътя пред Мара. Върни се обратно и остани в уединението си."
Отново му разказах съня си и го помолих:
"О, Милостиви Учителю, Неизменни Буда,
изпрати този нещастен ученик в родния му край.
В селото ми Кя Нгауа
вече нищо не е мое,
но все пак много неща ме плашат.
Искам да видя дали къщата ми Четирите Колони и Осемте Трегера
се е разрушила, или още стои.
Да видя дали дъждът не пада капка по капка
върху свещените текстове, Замъкът от Скъпоценности.
Да видя дали богатата нива, Плодородният Триъгълник,
не е обрасла в бурени.

Да видя дали смъртното тяло на майка ми
е в добро здраве.
Да видя дали сестра ми Пета, Щастливата Защитничка,
не е сега скитаща просякиня.
Да видя дали Зесай, обвързана с мен чрез кармична връзка,
не може да бъде омъжена за някой друг.
Да видя дали моят вуйчо и съсед Юнг, Победителя,
е още жив.
Да видя дали леля ми, Тигрицата-Демон,
е мъртва, или жива.
Да видя дали семейният свещеник, Кончок Лхабум,
е още там.
Но преди всичко майка ми е тази,
копнежът ми по която е непоносим.
Пуснете ме още само веднъж в родния ми край
и бързо ще се върна при Вас."
Помолих се така, а ламата отвърна:
"Какво говориш, сине? Когато дойде при мен за първи път, ти заяви, че
не си привързан повече нито към родния си край, нито към съседите си.
Сега искаш доста неща. Ако си отидеш в своето село, не е сигурно, че ще
видиш майка си. Колкото до другите, не знам дали са там. Ти си
прекарал няколко години в областта Ю и Цанг и доста години тук, при
мен. Ако искаш да си тръгнеш, аз ще те пусна, но не разчитай да се
върнеш. Когато дойде тук да ме молиш, ти ме намери заспал. Знай, че
това предсказва, че ние няма да се видим повече в този живот.
Обаче слънцето, изгряващо в небето, предсказва, че ти ще накараш
учението на Буда да сияе с великолепието на слънцето. И най-важното от
всичко, лъчите на слънцето, докосващи главата ми, предсказват, че
Учението Кагю ще се разпространи надлъж и нашир. Влизането на
господарката, носеща закуската ми, означава, че ти ще бъдеш хранен с
духовна храна. Сега само от мен зависи да те пусна. Дакмема, приготви
ритуално угощение."
Ламата направи мандалата, а майката подреди приношенията. Ламата
ми даде посредством езотеричен символизъм посвещението Пътят на
Пробуждането според най-тайните устни инструкции на дакините, а
също ми даде и пълните инструкции за пътя на Просветлението. Те се
предават само от един учител на един ученик и затова остават
неизвестни за другите. После ламата каза:
"Наистина тези инструкции ми бяха дадени от Учителя Наропа, който ми
заповяда да бъдат предадени на теб. А ти на свой ред трябва да предадеш
тези учения устно на един от своите най-близки ученици, посочени от
дакините, като го накараш да обещае, че ще запази единичната линия на
предаване, което трябва да продължи до тринадесетото духовно
поколение. Ако дадеш тези инструкции за храна, богатство или просто за

да угодиш на другите, ще си навлечеш гнева на дакините. Пази ги в
сърцето си и ги практикувай. Ако при теб дойде предопределен ученик,
дори и да няма какво да ти дари, свържи го със себе си чрез посвещение
и инструкции, за да запази учението. Да подлагаш ученик на изпитания,
както Тилопа и направил с Наропа, или както аз направих с теб, ще бъде
безполезно за неразвитите умове. Давай ученията с прозорливост.
В Индия обаче има други девет форми на устно предаване от невидимите
дакини, които не са толкова ограничени като онези, предавани от един
учител на един ученик. От тях съм ти дал четири. Що се отнася до
другите, някой от нашата приемственост трябва да отиде и да помоли за
тях наследниците на Наропа. Те ще бъдат полезни за чувстващите
същества. Изучавай ги колкото можеш.
Ако смяташ, че не си получил цялото ми учение, защото не си имал
достатъчно дарове за мен, знай, че аз не се интересувам от дарове. Това,
което ми носи радост, е дарът на стремежът ти към постижение и на
упорството ти. Бъди ревностен и издигни флага на съвършенството.
Сред инструкциите на Почитаемия Наропа има тайно учение, устно
предадено от дакините, което не е получил никой от другите велики
ученици. Дадох ти го цялото, все едно че го излях от пълна кана."
Учителят ми се закле в идама, че ученията му не са били фалшиви, нито
инструкциите му непълни. Като даде тази клетва, Марпа изпя това:
"Покланям се пред теб, който си изпълнен със състрадание, и се моля.
Като разгледа живота на Учителите, човек вижда, че
дори желанието за повече инструкции води до разсейване на ума.
Пази същността на учението на сигурно място в сърцето си.
Твърде многото обяснения без същността
са като много дървета без плод.
Въпреки че те са цялото знание, не са абсолютната истина.
Да ги познаваш всичките не означава да познаваш истината.
Прекаленото изясняване не носи духовна полза.
Това, което носи полза на сърцето, е свещеното съкровище.
Ако искаш да си богат, концентрирай се върху това.
Дхарма е изкусното средство за преодоляване на
замърсяване.
Ако искаш да си в безопасност, концентрирай се върху нея.

умственото

Умът, който е свободен от привързаност, е Господар на Доволството.
Ако искаш добър господар, концентрирай се върху това.
Светският живот предизвиква сълзи; избягвай мързела.
Каменна пещера сред пущинака беше домът на твоя духовен Баща.
Пустинното и уединено място е божествено жилище.
Умът, който язди ум, е неуморен кон.
Собственото ти тяло е храм и небесен дворец.
Устойчивата медитация и действие са най-доброто лекарство.
На теб, който имаш истинската цел - Просветлението,
дадох инструкции, без да крия нищо.

Самият аз, инструкциите ми и ти самият тези трите са в твоите ръце, синко.
Нека те процъфтят като листа, клони и плод,
без да загният, да се разпръснат или да изсъхнат."
Така пя той. След това, като постави ръцете си върху главата ми, каза:
"Сине, твоето заминаване разбива сърцето ми. Непостоянството е
отличителната черта на всички съставни неща, нищо не може да се
направи. Но все пак, остани тук още няколко дни. Размишлявай върху
инструкциите и ако в нещо не си сигурен, изясни си го."
И така аз останах няколко дни, както заповяда ламата, и изясних
объркването си и съмненията, отнасящи се до инструкциите. Тогава
ламата каза: "Господарке, приготви свещено угощение с най-хубавите
приношения. Сега Мила е пред тръгване и аз трябва да се сбогувам с
него."
Майката дари приношение на ламата и идама, направи приношения на
дакините и божествата пазители и приготви специално угощение за
братството на посветените. Ламата показа пред нас формите на Идама
Хеваджра, на Чакрасамвара, на Гухясамаджа и някои други: символите
на ваджрата и камбанката, скъпоценното колело, лотоса, сабята и други
символи; трите срички Ом, Ах, Хум - бяла, червена и синя - и всички
видими и невидими сфери светлина.
После каза: "Това са чудотворни психофизически преобразувания.
Демонстрирането им без повод е безсмислено. Показах ви ги по случай
заминаването на Миларепа."
Тъй като видях ламата като жив Буда, аз бях изпълнен с голяма радост.
Помислих си, че и аз бих искал да постигна такава чудодейна сила чрез
своята медитация.
Ламата ме попита: "Сине, видя ли тези преобразувания и вярваш ли в
тях?"
"Толкова съм поразен, че не бих могъл да не вярвам. Мисля си, че трябва
да се опитам да мога да правя същото чрез медитация."
"Е, щом е така, сега можеш да тръгваш. Понеже аз съм разбрал, че
всички неща са илюзия, практикувай по същия начин. Намери подслон в
уединението на пустите планини, снеговете или горите. В самотата на
планините се намира Гялги Шри (Славната победа) на Латьо. Това място
е било благословено от най-великите светци на Индия. Иди там и
медитирай. Там е връх Тиси, когото Буда е наричал Гангчен (Снежната
Планина) и който е двореца на Идама Чакрасамвара. Иди там и
медитирай. Там е Лаши Гангра, който е Гандавари, една от двадесет и
четирите свещени области. Иди там и медитирай. Там са монголският
Риуо Палбар и непалският Йолмо Гангра, които са светите места,
предречени в Сутрите на Махаяна. Иди там и медитирай. Там е Дрин
Чуар, мястото, където живеят дакините, защитници на областта. Иди там
и медитирай.
Медитирай на всяко благоприятно усамотено място. Издигни флага на
медитацията на всяко от тях."
Близо едно до друго на изток остават великите свещени места Девикоти
и Цари. Времето да бъдат отворени все още не е дошло. В бъдеще твоите
духовни наследници ще се установят там. Но самият ти иди пръв и

медитирай на тези предопределени свещени места. Ако медитираш, ще
служиш на своя лама, ще покажеш благодарността си към баща си и
майка си и ще постигнеш целите на всички чувстващи същества. Ако не
медитираш, животът ти, макар и дълъг, ще послужи единствено за
умножаване на лошите ти действия. По тази причина се посвети на
медитация, като напълно отхвърлиш оковите на страстта от този живот и
избягваш близостта на търсещите удоволствия хора."
Като ката тези думи, очите му се напълниха със сълзи. "Ние, баща и син,
няма да се видим повече в този живот. Аз няма да те забравя, нито пък ти
ще ме забравиш. Така че, радвай се, защото в Отвъдното ние несъмнено
ще се срещнем в Царството на Дакините. Един ден на определено
упражнение от практиката си ти ще се натъкнеш на препятствие. Когато
дойде това време, прегледай това, което ще ти дам сега. Не го поглеждай
преди това." И ламата ми даде свитък хартия, запечатан с восък.
Запечатах в сърцето си тези последни окуражаващи думи на ламата. Покъсно споменът за всяка от тях засилваше моята преданост.
Накрая ламата каза: "Господарке, приготви за заминаването на Мила,
Ваджра-знамето на Победата утре сутрин. Макар и поводът да е тъжен,
искам да го придружа." А на мен каза: "Ела и спи при мен тази вечер.
Баща и син ще имат още един разговор." И така, аз спах до ламата.
Когато майката влезе, тя плачеше и ридаеше.
Ламата й каза: "Дакмема, защо плачеш? Защото Мила е получил
инструкциите на устната традиция и защото отива да медитира в пустите
планини? Това причина ли е плачеш? Истинската причина за сълзи е
мисълта, че всички чувстващи същества, които са потенциални Буди, все
още не го съзнават и умират в нещастие, а най-голямата причина за
сълзи е мисълта, че макар и да са постигнали човешкото състояние, те
все пак умират без Дхарма. Ако за това плачеш, трябва да плачеш
непрекъснато."
Майката отвърна: "Всичко това е самата истина, но е трудно да чувстваш
такова състрадание непрекъснато. Моят собствен син, който постигна
мъдрост и разбирането за самсара и нирвана и който щеше да изпълни
своята цел и целта на другите, беше разделен с нас от смъртта. Сега този
син, изпълнен с вяра, плам, мъдрост и състрадание и който изпълняваше
всичко, което се искаше от него, абсолютно без никаква грешка, ще ни
напусне докато е все още жив. Ето защо нямам силата да понасям мъката
си."
Като каза това, тя засили плача си. Колкото до мен, аз се задавях от
ридания. Самият лама проля сълзи. Учител и ученик, ние страдахме по
един и същи начин от взаимна привързаност и сълзите ни спираха
думите.
Дойде утрото на следващия ден. Натоварени с много провизии, Учетелят
заедно с тринадесетина ученика ме придружи на половин ден път. През
цялото време те вървяха заедно с мъката на любящите сърца, като
говореха нежни думи и показваха знаци на любов.
След това при един планински проход, откъдето се виждаше Рида на
Религията, ние седнахме да участваме в ритуално угощение. А ламата,
като взе ръката ми в своята, ми каза:
"Сине мой, ти отиваш в Ю и Цанг. При прохода Силма в Цанг има голяма
вероятност да срещнеш разбойници. Мислех да не те оставя да тръгваш
без добра компания, но дойде времето, когато трябва да вървиш сам.

Сега призовавам своя лама и идам и заповядвам на дакините да пазят
сина ми по пътя. От твоя страна е важно да внимаваш по време на
пътуването. Оттук иди при Лама Нгокпа. Сравни своите инструкции и
виж дали няма някакви различия. След това тръгни бързо. Не стой
повече от седем дни в своята област, а иди незабавно в усамотение. Това
е за твое добро и за доброто на всички същества."
На тръгване аз дарих на ламата тази Песен на Отпътуването за Цанг:
"О, Господарю Буда Ваджрадхара, Неизменни.
За първи път отивам в Цанг като просяк.
За първи път отивам в родния си край като обикновен търсещ.
По милостта на моя баща и състрадателен лама,
на върха на прохода Силма в Цанг
ще дойдат да ме посрещнат дванадесетте дакини на планината.
Призовавам Господаря, Благословения.
Вярвам в Трите Скъпоценности.
Охрана са ми дакините от трите етапа на Пътя.
Мой придружител по пътя е просветленото отношение.
Осем армии богове и техните последователи ще ме приветстват.
Няма за какво да се страхувам от врагове.
Но дори да е така, ти си този, към когото се обръщам,
моля те да ме срещаш и да ме водиш в този живот и в следващия.
Отклони от мен всякакви опасности.
Защитавай тялото, речта и ума ми.
Доведи до реализация обетите ми.
Въведи ме в силата на състраданието.
Дай ми сила в овладяването на Тантра и в предаването й.
Дай ми дълъг живот без болести.
Ти, който познаваш радостите и скърбите на този ученик,
благослови ме да имам силата
да живея в усамотение в планините."
Така се помолих, а ламата отвърна: "Сине мой, така ще бъде. Помни
последните думи, идващи от сърцето на твоя стар баща. Не ги забравяй."
После, като постави ръката си върху моята глава, той изпя тази песен:
"Привет на всички Почитаеми Лами,
нека моят щастлив син, търсещ Дхарма, постигне Дхармакая.
Нека чрез неразрушимия тих глас на мантрата с нейния вкус, подобен на
нектар,
постигнеш Самбхогакая.
Нека дървото на твоя просветлен ум, чиито корени са в човешкото
осъзнаване,

бъде покрито с листата на Нирманакая.
Нека твърдите като елмаз думи на твоя лама
живеят в сърцето ти и никога не бъдат забравени.
Нека благословията на идамите и дакините
проникне в самите корени на живота ти.
Нека божествата защитници на религията
непрестанно бдят над теб.
Нека тази дълбока и благоприятна молитва
бързо се осъществи.
Нека състраданието на всички търсещи
те подкрепя в миналото, настоящето и бъдещето.
На прохода Силма
дванадесетте богини ще дойдат да те посрещнат.
Утре даките и дакините
ще те подтикват напред по пътя ти.
В обичната нива и къща на твоя роден край
се намира гуруто на ефимерната илюзия.
В лицето на своята леля, сестра ти и роднините
ти имаш учител, който разтваря илюзията.
В пещерата сред пущинака
ти имаш пазар, където можеш да замениш самсара за нирвана.
В манастира на своето сърце и тяло
имаш храм, където се обединяват всички Буди.
От даровете прясна храна
ти ще правиш нектар, доставящ удоволствие на дакините.
Чрез впрягането на жизнените енергийни центрове
ще спечелиш ценна храна.
В своето село, където хората изпитват малко любов към теб,
ще практикуваш добродетел, без да се разсейваш.
В строго уединение, без човек или куче до себе си,
ще имаш факлата, която ще ти помогне да виждаш бързо знаците.
В кристалния дворец на боговете
ще бъдеш свидетел на собствената си победа.
Като практикуваш върховната Дхарма от все сърце

ти ще постигнеш чистата духовна връзка.
За помощник в изпълняването на моите инструкции
ще имаш съкровището на Просветлението.
В свещените учения, които са живото сърце на дакините
ще откриеш границата между самсара и нирвана.
За учениците на Марпа Преводача
ще има много пътища към славата.
Чрез настойчивото сърце на Миларепа
ще се издига колоната на учението на Буда.
Нека този, който пази колоната на Дхарма,
бъде благословен с благородно поколение.
Нека бъде благословен от ламите на Кагю.
Нека бъде благословен от превъзходните идами.
Нека бъде благословен от Хеваджра, Чакрасамвара и Гухясамаджа.
Нека бъде благословен от свещената Дхарма.
Нека бъде благословен от дакините.
Нека бъде благословен от дакините на трите етапа на Пътя.
Нека бъде благословен от божествата защитници.
Нека бъде благословен от дакини Дусолма.
Нека бъде благословен с добри ученици.
Нека изпълни думите на своя лама.
Нека всички поколения бъдещи ученици бъдат благословени.
Нека всички тези благословии бъдат постоянни и непроменени.
Пази тези думи в паметта си и практикувай, без да ги забравяш." Като
говореше така, ламата изпита голяма радост. След това майката ми даде
предостатъчно провизии, дрехи и нови обувки. После каза:
"Сине мой, тези неща, които ти давам като израз на обикновеното ми
сбогуване, са само материални неща. Тъй като това е краят на нашата
среща като майка и син в този живот, искам твоето заминаване да бъде
радостно. Моля се в Отвъдното отново да се срещнем в Царството на
Дакините - Угиен. Като израз на духовното ни сбогуване те моля да не
забравяш тези думи, изречени от сърцето на твоята майка."
Тя ми даде капала и съд, пълен с ритуално вино, и изпя тази песен:
"Покланям се в нозете на най-милостивия Марпа.
Сине мой, който имаш силата на постоянство и издържливост
и си нежен и постоянен в привързаността,
о, най-щастливи сине,
пий нектара на ламата, вино от съвършена мъдрост,
за свое най-дълбоко удовлетворение
и след това тръгни.
Нека се срещнем в Чистата Земя на Буда
като приятели, събрали се отново.
Без да ни забравяш, нас, твоите баща и майка,

призовавай ни безспирно, когато си в беда.
Тръгни си, след като се насладиш на ученията, които засищат сърцето.
Яж до насита и ги усвои.
Нека се срещнем в Чистата Земя на Буда
като приятели, събрали се отново.
Без да забравяш своите милостиви баща и майка,
запомни добрината им и упорствай в своята практика.
Носи наметалото на дълбокия дъх на дакините,
нека то те топли в твоето пътуване.
Нека се срещнем в Чистата Земя на Буда
като приятели, събрали се отново.
Без да забравяш безпомощните същества,
остави ума си да се установи на пътя на просветленото осъзнаване.
Породи у себе си копнеж да предизвикаш всеобщо освобождение
и носи с голяма сила товара на Дхарма, когато си тръгнеш.
Нека се срещнем в Чистата Земя на Буда
като приятели, събрали се отново.
Сине мой, аз, щастливата Дакмема,
ти говоря от все сърце.
Пази думите ми в сърцето си и не ги забравяй.
Твоята майка ще те помни.
Майка и син, умове и сърца в хармония,
нека се срещнем отново в Чистата Земя на Буда
като приятели, събрали се отново.
Нека молитвата ми се осъществи.
Нека се отплатиш на добротата на своя лама чрез практикуването на
Дхарма."
Докато говореше така, тя проля много сълзи, а всички присъстващи
плакаха и дадоха израз на мъката си. Колкото до мен, аз се поклоних на
бащата и майката, като допрях главата си до техните нозе. Помолих ги за
тяхната благословия. Продължих да вървя заднишком докато не спрях
да виждам лицето на ламата. Всички присъстващи ме гледаха
просълзени. Не ми се тръгваше. Най-накрая, като видях, че ламата и
майката вече не се виждаха, аз тръгнах и като прекосих една долчинка,
погледнах назад. Ламата и неговите последователи, все още на същото
място, в далечината приличаха на кафява маса. Чудех се дали някога ще
се върна. После започнах да разсъждавам: "Най-накрая получих пълните
инструкции. Никога вече няма да имам нещо общо с низките дела. Няма
нужда изобщо да се разделям от моя лама, докато мога по време на
медитация да си го представям над темето на главата си. Дори имам и
неговото обещание, че ще се срещнем отново в Чистата Земя на Буда.
Щом видя майката, която ме е родила - тялото и ума ми, аз мога все пак
да се върна при ламата."
Тази мисъл сложи край на тъгата ми и аз отново поех пътя си.
Пристигнах в къщата на Лама Нгокпа. Сравнихме инструкциите си. В
обясняването на Тантрата той беше по-добър от мен, в действителната

практика аз не бях много назад, но в тайните инструкции на дакините аз
го превъзхождах.
След като изразих почитанията си, тръгнах за своето село. Пристигнах
там за три дни. Ликувах, когато разбрах, че притежавам йогически сили,
които бяха направили възможно това.
Така рече Миларепа. Това е петата глава, в която той овладява всички
основни учения, в която, подтикнат от пророчески сънища, той получава
тайните устни учения, предавани от един учител на един ученик, и в
която напуска ламата, за да отиде в своето село.

Глава шеста
Медитация
После Ретчунг попита: "Почитаеми Учителю, когато пристигнахте в
родния си край, намерихте ли майка си жива, или сънят Ви се сбъдна?"
Учителят отвърна: "Точно както в кошмарния ми сън, аз нямах
достатъчно късмет да видя майка си отново." След това Ретчунг каза:
"Кажете ми, Учителю, в какво състояние беше къщата Ви и кого
срещнахте пръв?" И Миларепа продължи:
Първите хора, на които се натъкнах, бяха няколко пастири. Това се случи
в горната долина, откъдето се виждаше моята къща. Като се престорих,
че не зная нищо, аз ги попитах за името на областта и кои са
собствениците на земите. Те отговориха вярно. После, като посочих
моята къща, казах: "А това място долу, как се нарича то? Какво е името
на собственика?"
Един от пастирите каза: "Тази къща се нарича Четирите Колони и
Осемте Трегера. Тя няма жив собственик, само един дух."
"Мъртви ли са притежателите й, или са напуснали селото?" - попитах.
"Някога господар на тази къща беше един от най-богатите хора в
областта. Той умря преждевременно, оставяйки единствен син, който
беше още малък. Тъй като бащата беше направил неразумно завещание,
братовчедите заграбиха цялото богатство на сина. Когато синът порасна,
за да ги накаже за заграбването на богатството му, той докара нещастие
на селото като направи заклинания и изпрати градушка."
"Навярно обитателите се страхуват от неговото божество защитник и не
смеят даже да погледнат къщата и нивата, камо ли да ги доближат" казах аз.
Пастирът продължи: "В къщата е само трупът на майката и е обитавана
от нейния дух. Сестра му изостави тялото на майка си и изчезна, никой
не знае къде. Колкото до сина, той или е мъртъв, или се е запилял

някъде. Казват, че в къщата има свещена книга. Отшелнико, иди и виж
сам, ако смееш."
"Колко време е минало от тези събития?"
"Майката умря преди около осем години. Нищо друго не е останало от
проклятията и градушката освен спомена. Само съм чувал за това от
другите."
Значи селяните наистина се страхуваха от моето божество защитник.
Помислих си, че те няма да смеят да ми причинят зло. Но несъмненият
факт, че старата ми майка е мъртва, а сестра ми - скитница, ме изпълни с
мъка. Плачейки, аз се скрих докато не залезе слънцето. Когато се стъмни,
влязох в селото.
Беше съвсем като в съня ми. Нивата ми беше обрасла в бурени. Влязох в
къщата, която беше построена като храм. Дъжд и мръсотия бяха падали
върху свещените книги, Замъкът от Скъпоценности. Плъхове и мишки си
бяха направили там гнезда, покривайки книгите със своите
изпражнения. При вида на това се замислих и сърцето ми се изпълни с
тъга.
Влязох в главната стая. Развалините от вътрешността, примесени с
мръсотия, оформяха купчина, върху която бурените растяха и
процъфтяваха. Там се белееха множество разхвърляни кости. Осъзнах, че
това са костите на моята майка. При спомена за нея аз се задавих от
вълнение и, поразен от мъка, за малко не припаднах.
Веднага след това си спомних инструкциите на ламата. Обединявайки
съзнанието си с това на майка ми и с просветления ум на ламите от Кагю,
аз седнах върху костите на майка си и медитирах с чисто осъзнаване,
стабилен във всеки един момент в своите тяло, реч и ум. Видях
възможността да освободя баща си и майка си от страданието в кръга от
раждане и смърт.
Седем дни минаха и аз излязох от своята медитация. Започнах да
разсъждавам: Тъй като съм убеден в безсмислието на самсара, ще дам да
направят от костите на майка ми мощехранителница, а в отплата ще дам
книгите Замъка от Скъпоценности. След това ще отида при Скалата,
Бяла като Конски Зъб и през остатъка от живота си ще се посветя на
медитация денем и нощем, и ще се убия, ако дори само си помисля за за
Осемте Светски Реакции. Нека божествата защитници на религията
вземат живота ми, ако отстъпя пред закона на желанието. Повтарях тази
ужасна клетва отново и отново от дъното на сърцето си.
Събрах костите на майка си и книгите и им отдадох почит, след като ги
бях почистил от прахта и птичите изпражнения. Книгите не бяха много
повредени от дъжда и все още можеха да се четат. Сложих на гръб
първата част от книгите, които не бяха повредени,а костите на майка си
понесох в гънките на своята чхуба. Бях изпълнен с безсмислието на
самсара. Налегнат от безмерна мъка, аз изпях тази Песен на
Спокойствието, в която се посвещавах на основната цел на Дхарма:
"О, Почитаеми, Милостиви и Непроменливи,
както беше предрекъл Марпа Преводача,
тук, в демоничния затвор на моя роден край,
намерих учител по мимолетни илюзии.
Благослови ме, за да усвоя истините,

дарени от този учител.
Всичко съществуващо
е преходно и постоянно е в движение.
Особено светът на самсара
е лишен от съществена цел и стойност.
Вместо да се занимавам с безсмислени дела,
аз трябва да се посветя на основната цел на Дхарма.
Отначало, когато имаше баща,
нямаше син.
Когато имаше син, вече нямаше баща.
Нашата среща беше илюзия.
Аз, синът, ще практикувам истинската Дхарма.
Ще отида да медитирам при Скалата, Бяла като Конски Зъб.
Когато имаше майка, нямаше син.
А сега, когато дойдох, старата ми майка е мъртва,
нашата среша беше илюзия.
Аз, синът, ще практикувам истинската Дхарма.
Ще отида да медитирам при Скалата, Бяла като Конски Зъб.
Когато имаше сестра, нямаше брат.
Сега, когато братът дойде,
тя е тръгнала да скита,
нашата среща беше илюзия.
Аз, синът, ще практикувам истинската Дхарма.
Ще отида да медитирам при Скалата, Бяла като Конски Зъб.
Когато имаше свещени книги, нямаше почит.
Сега, когато ги почитам, те са повредени от дъжда,
нашата среща беше илюзия.
Аз, синът, ще практикувам истинската Дхарма.
Ще отида да медитирам при Скалата, Бяла като Конски Зъб.
Когато имаше къща, нямаше господар.
Сега, когато господарят дойде, тя е в развалини,
нашата среща беше илюзия.
Аз, синът, ще практикувам истинската Дхарма.
Ще отида да медитирам при Скалата, Бяла като Конски Зъб.
Когато имаше плодородна нива, нямаше стопанин.
Сега, когато стопанинът дойде, тя е обрасла с бурени,
нашата среща беше илюзия.
Аз, синът, ще практикувам истинската Дхарма.
Ще отида да медитирам при Скалата, Бяла като Конски Зъб.
Къща, роден край и ниви
са от свят без истинска полза.
Нека невежият ги вземе.
Като отшелник, аз отивам да търся освобождение.
Състрадателни Татко, Преводачо Марпа,

благослови този просяк да може да медитира в усамотение.
След като по този начин дадох израз на своето страдание, аз тръгнах към
дома на наставника, който преди много време ме беше учил да чета. Той
беше мъртъв, така че предложих първата част от Замъка от
Скъпоценности на неговия син, с думите: "Ще ти дам останалата част от
тази свещена книга. Направи пръстени фигурки от костите на майка ми."
Той отговори: "Твоите божества защитници със сигурност ще последват
книгата ти, затова не я искам, но ще ти помогна да направиш
фигурките."
"Моите божества защитници няма да последват даровете ми."
"Тогава всичко е наред" - каза той.
[От тук до края – превод на Иво.]

С моя помощ той направи фигурките от костите на майка ми. След това
ние извършихме церемонията по освещаването и сложихме фигурките в
една ступа. После се приготвих за тръгване.
Синът на наставника ми каза: "Постой тук няколко дни и говори, а аз ще
се грижа за всичко, от което имаш нужда."
"Нямам време за разговори - отвърнах. - Бързам да отида да медитирам."
"Остани тогава и тази вечер. Утре ще заминеш и аз ще ти дам провизии."
Съгласих се да остана и той продължи: "Когато беше млад, ти унищожи
враговете си чрез магия. Сега, когато си в разцвета на живота си, ти
упражняваш една религия, която е чудесна. Някой ден ще станеш велик
светец. От кой лама получи инструкциите и какви бяха те?"
Той ми зададе множество подробни въпроси.
"Получих учението Великото Съвършенство - отговорих аз. Но преди
всичко срещнах Марпа."
"Това е удивително! Щом е така, ще бъде добре да поправиш къщата си,
да се ожениш за Зесай и да продължиш по стъпките на своя учител."
Аз отвърнах: "Лама Марпа си взе жена за благото на чувстващите
същества, но аз нямам нито намерението, нито способността да действам
като него. Да направя така би било все едно див заек да следва стъпките
на лъв. Той би паднал в пропаст и със сигурност би умрял. Натъжен от
кръговрата на раждане и смърт, не искам нищо друго, освен да
медитирам и да спазвам учението на ламата. Самата същност на неговото
учение е такава, че тази медитация трябва да бъде практикувана в
усамотение. Именно по този начин трябва да следвам неговия път. Само
чрез медитация мога да оправдая неговите надежди. Това ще служи на
целта на учението и ще помогне на всички чувстващи същества, дори ще
спаси баща ми и майка ми и ще доведе до осъществяването на моята
собствена цел. Знам единствено да медитирам и не мога да правя нищо
друго.
Нямам друга мисъл. Дойдох в селото си, главно защото моите родители
притежаваха къща и имот тук. Изчезването на всички мои светски
притежания засили желанието ми да медитирам до такава степен, че в
момента то е като пламък, горящ в гърдите ми.
Другите не познават такова нещастие. За онези, които не мислят за
страданието от смъртта и нисшите сфери, удоволствията от живота могат
и да са достатъчни. Що се отнася до мен, всички тези неща ме подтикват

да медитирам, без да обръщам никакво внимание на храна, облекло или
признание."
Разтърсван от ридания, изпях следната песен:
Покланям се в нозете на Марпа, Съвършения.
Благослови този просяк, така че той да бъде свободен от привързаности.
Уви! Уви! Нещастие! Нещастие!
Когато мисля за онези, които се доверяват на светски неща,
се изпълвам с тъга.
Да се отдаваш на светски неща означава
да раздвижиш самата същност на нещастието.
Бъркайки го постоянно,
човек е оплетен в мрежата на самсара.
Какво биха могли да направят онези,
пленени от мъка и нещастия.
Няма друг път освен отдаването на Дхарма.
Преподобни Марпа, Неизменни, Поддръжник на Абсолютната Истина,
благослови този просяк да може да живее в усамотение.
В града на мимолетната илюзия
пътникът, идваш отдалече, е бил натъжен.
Чуждата земя Гунтханг,
моите стада овце и техните пасища
днес са плячка на злосторници.
Това също е пример за мимолетна илюзия,
пример, който ме подтиква към медитация.
Основната стая в Четирите Колони и Осемте Греди
днес е като горната устна на лъв.
Къщата ми с нейните четири ъгъла, четири стени и куличка
днес е като ухо на магаре.
Моята хубава нива, Плодородният Триъгълник,
днес е обрасла с бурени.
Братовчедите ми и близките роднини
днес са ми врагове,
обявявайки ни война.
Това също е пример за мимолетна илюзия,
пример, който ме подтиква към медитация.
Днес добрият ми баща, Мила, Знамето на Мъдростта,
го няма вече, нито следа от него.
Майка ми, Бялата Скъпоценност, наследница на Нянг,
не е нищо повече от купчина кости.
Това също е пример за мимолетна илюзия,
пример, който ме подтиква към медитация.
Семейният свещеник, Безброй Небесни Скъпоценности,
днес е домашен прислужник.

Свещените книги, Замък от Скъпоценности,
днес са гнездо на плъхове и мишки.
Това също е пример за мимолетна илюзия,
пример, който ме подтиква към медитация.
Вуйчо ми, Победоносния Юнг, днес живее сред враговете ми.
Сестра ми, Пета, Щастливата Защитница,
е тръгнала, без да остави следа.
Това също е пример за мимолетна илюзия,
пример, който ме подтиква към медитация.
Почитаеми Марпа, Състрадателен и Неизменен,
благослови този просяк да може да медитира в усамотение."
Натъжен, аз изпях тази песен. Синът на моя наставник извика:
"Удивително е и все пак е вярно!" - и въздъхна дълбоко. Жена му
ридаеше безутешно. Видях състоянието на своето село и не можех да
спра да потвърждавам отново и отново своята решимост да продължа
медитацията си. Пазех това желание дълбоко в сърцето си и
практикувайки постоянно медитация, нямах причина за угризение.
Така рече Миларепа. Това е шестата глава, в която Миларепа, убеден в
безсмислието на самсара, решава да се отдаде на медитация.

Седма глава
Медитация
Ретчунг попита: "Учителю, къде практикува аскетизъм и медитация."
Миларепа продължи:
На следващия ден синът на моя наставник ми каза: "Вземи тези
провизии и си спомняй за нас в медитацията си." Той ми даде една торба
ечемично брашно и малко превъзходно сушено месо. Оттеглих се да
медитирам в една хубава пещера на хълма зад къщата си. Тъй като
пестях провизиите си, тялото ми започна да линее. Въпреки това можах
да издържа няколко месеца усилена медитация.
Когато провизиите ми се свършиха и нищо не ми беше останало за
ядене, почувствах, че не мога да издържа повече. Помислих си: "Ще
прося месо от овчарите по билата, а зърно от селяните в долината. Като
разпределям храната си внимателно, ще мога да продължа медитацията
си." И така отидох да прося от овчарите.

На входа на една шатра извиках: "Моля, дайте на един отшелник малко
храна."
Бях се озовал в лагера на леля си. Веднага щом ме позна, тя се вбеси и
насъска кучетата си срещу мен. Аз се защитавах с камъни и с тоягата си.
После леля ми, като взе един прът от шатрата, се провикна към мен.
"Неблагодарен син на благороден баща! Ти позориш семейството си!
Демон-унищожител на своето село! Защо дойде тук? Такъв син, роден от
такъв добър баща!"
Като говореше по този начин, тя ме заплаши. Отдръпнах се назад, но тъй
като бях изнемощял и слаб, се спънах в един камък и паднах в една
локва. Въпреки че бях полумъртъв, леля ми продължи да ме проклина.
Изправих се колкото можах и като се опирах на тоягата си, изпях
следната песен:
"Покланям се в нозете на Милостивия Марпа.
В злата земя на Цаи Корон
ние, майка и деца, бяхме мразени от роднините си.
Разпръснати сме като бобени зърна от пръчка.
Чичо и леля, вие ни разпръснахте.
Запомни това!
Докато се скитах из света, просейки,
майка ми беше убита от меча на бедността и мъката.
Сестра ми тръгна да се скита и да проси за храна и дрехи.
Тъй като никога не спрях да обичам майка си и сестра си,
аз се завърнах в затвора на своята родна земя
и намерих любимата си майка мъртва,
а нещастната си сестра скитаща из света.
Мъка и печал изпълниха гърдите ми.
С това страдание на майка и деца,
о, братовчеди, не сте ли замисляли
как да ни съкрушите от мъка?
И все пак точно тази непоносима мъка е това,
което ме подтикна към религиозен живот.
Докато бях затворен в планинско отшелничество и медитирах
върху ученията на Марпа, Състрадателния,
тялото ми, макар и само илюзия,
беше лишено от храна.
Като тръгнах да прося, като насекомо, умиращо пред отвора на
мравуняк,
аз се озовах пред входа на шатрата на леля си.
Тя изпрати едно озверяло куче да ме посрещне.
С изнемощялото си тяло, аз го отблъснах.
Нейните проклятия, зли думи и ругатни
напълниха сърцето ми с тъга.
Въоръжена с кол от шатрата,
тя удряше тялото ми, като ми причиняваше голяма болка и страдание

и едва не ме лиши от скъпоценния ми живот.
Въпреки че имам добра причина за гняв,
аз ще изпълня ученията на ламата.
О, лельо, забрави гнева си
и ми дай провизии за моето отшелничество.
О, Благородни Марпа, Милостиви Господарю,
благослови своя ученик и успокой гнева му."
Така изпях тези поетични вопли, които засрамиха дори моята леля.
Придружена от едно младо момиче, което ридаеше, тя влезе в тяхната
шатра.
Леля ми изпрати момичето при мен с бучка масло и една малко
мухлясала пита сирене. Отидох да прося по другите шатри, където не
познавах никого от хората, но всички, знаейки кой съм, ме гледаха с
любопитство и ми дадоха предостатъчно подаяния. Като понесох тези
приношения със себе си, аз бързо си тръгнах.
Знаех, че чичо ми би действал по същия начин като леля ми и си
помислих: "Трябва да избягвам срещата с него." Но докато молех за
подаяние селяните от долината Ца, пристигнах на вратата на къщата,
където живееше чичо ми.
Въпреки че изглеждах като разлагащ се труп, той ме разпозна и извика:
"А, точно теб исках да видя!" - и запрати един смъртоносен камък, който
едва не ме улучи.
Колкото до мен, аз познах чичо си и избягах. Той хвърляше камъни по
мен с всичка сила и аз не спирах да бягам. После отиде да вземе лъка и
стрелите си.
"Изчадие такова! Позор за семейството си! Не беше ли ти, който докара
разрухата на своето село!" И той извика към селяните: "Сега трябва да
хванем нашия враг. Елате бързо!"
С тези думи той изпрати стрели по мен. Няколко млади мъже от селото
също започнаха да хвърлят камъни. Реших да ги заплаша с черна магия,
тъй като се страхувах, че могат да ми причинят нещо ужасно поради
магьосничеството ми в миналото. Извиках: "Бащи Лами от
Приемствеността Кагю, о, океан от божества защитници, пиещи кръв,
отшелникът практикуващ Дхарма е заобиколен от врагове. Притечете се
на помощ!" А на селяните казах: "Аз може и да умра, но моите божества
защитници са безсмъртни."
Ужасени, хората хванаха чичо ми и спряха да ме измъчват. Онези, които
хвърляха камъни, помолиха за прошка. Всеки един от другите донесе
приношение. Само чичо ми отказа да даде каквото и да било, но тъй като
оставането ми в околността би засилило гнева им, реших да напусна.
Вечерта сънувах сън, който предричаше щастливо събитие, ако остана
още няколко дни. Така че останах и Зесей научи за моето пристигане в
селото. Тя дойде да ме види, носейки провизии и малко превъзходна
бира. Тя ме прегърна и избухна в сълзи. Разказа ми как е умряла майка
ми и как сестра ми тръгнала да скита. Обзет от мъка, аз пролях много
сълзи. Казах й: "Защо след толкова много време ти не си се омъжила?"
Тя отвърна: "Страхуваха се от твоето божество защитник и никой не ме
искаше. Ако някой ми беше предложил, щях да откажа. Това, че си се
заел с религия, е удивително. Какво ще правиш със своята къща и нива."

Разбрах какво имаше предвид и си помислих: "Това, че не се ожених за
нея е само по милостта на Марпа Преводача. От светска гледна точка
трябва да кажа на Зесай, че няма надежда да се омъжи за мен. Но от
религиозна гледна точка трябва да отправям искрени молитви в нейна
полза."
Затова й казах: "Ако намеря отново сестра си, ще й дам къщата и нивата
си. Междувременно, ти използвай нивата. Ако със сигурност се разбере,
че сестра ми е мъртва, можеш да задържиш къщата и нивата."
"Но не ги ли искаш за себе си?"
"Според моята аскетична практика аз ще търся храна както правят
мишките и птиците, така че нямам нужда от нива. За жилище ще ми
служи празна пещера, така че не ми трябва къща. Дори и да си Господар
на Вселената, в момента на смъртта ще трябва да оставиш всичко. Ако се
отречеш от всичко сега, ще бъдеш щастлив тук и след това. Това е
причината, поради която точно обратно на това, което правят другите, аз
се отказвам от всичко и от всекиго. Не очаквай от мен да бъда човек в
светския смисъл."
Тя отговори: "Значи твоята практика е в противоречие с практиката на
другите религиозни хора?"
"Преди всичко, онези, които мислят само за светски цели, се задоволяват
с изучаване на няколко религиозни книги. Те се радват на своя успех и
на провала на другите. В името на религията те натрупват колкото могат
повече богатство и слава. Приемат свещени имена и се обличат в жълти
роби. Аз се отвръщам от тях и винаги ще го правя.
Но не се отвръщам от останалите практикуващи, ако техните умове и
практика не са опорочени по този начин. Те са в съгласие с мен,
независимо какви дрехи носят и аз не мога да им обърна гръб. Аз
избягвам само онези, които не следват същността на Дхарма.”
"Никога не съм виждала човек, който да практикува религията като теб.
Ти изглеждаш по-зле и от просяк. Какъв вид Махаяна е това?"
"Най-добрата от всички. Тя прави на пух и прах Осемте Светски Реакции,
така че да може да се осъществи Просветлението в този живот. Начинът,
по който изглеждам е в съответствие с тази традиция."
Зесей отговори: "Според твоите думи твоят и техният път са в доста
голямо противоречие. Единият от двата трябва да е погрешен. Ако и
двата са еднакво верни, бих предпочела техния пред твоя."
"Не харесвам онова, което харесват светските хора. Дори монасите в
жълти роби, които следват същия път като мен, не изглеждат напълно
освободени от Осемте Светски Реакции. Дори ако са свободни, има
неизмерима разлика във времето, което отнема постигането на
Просветлението. Това е причината, поради която не разбираш. Ако
можеш, практикувай Дхарма, ако не можеш, тогава продължи да живееш
като досега и се грижи за моята къща и нива."
Зесай отговори: "Не искам нито къщата, нито нивата ти. Дай ги на сестра
си. Що се отнася до мен, аз ще практикувам Дхарма, но не мога да
следвам път като твоя." След като каза това, тя си отиде.
Леля ми научила, че повече нямам нужда от полето и къщата си.
Изминаха няколко дни и тя си помислила: "След като той казва, че ще
следва инструкциите на своя Учител, дали няма да мога да взема тази
нива за себе си."

Тя дойде при мен, носейки ечемично брашно, бира и малко изсушено
месо.
"Онзи ден постъпих глупаво - каза тя. - Но след като си свят човек, ти ще
ми простиш. Сега аз, твоята леля, ще обработвам нивата ти и ще ти нося
провизии."
"Много добре, лельо - отвърнах, - носи ми торба ечемично брашно всеки
месец и запази останалото за себе си."
"Така и ще направя."
В продължение на два месеца тя ми носеше ечемично брашно, както се
бяхме разбрали. После един ден дойде при мен и рече: "Хората казват, че
ако обработвам нивата, божествата защитници на моя племенник ще
изпратят зли заклинания към нас. Но ти няма да допуснеш това да се
случи, нали?"
"Защо биха направили това - отвърнах, - след като и за двама ни е добре
това, че ти обработваш нивата и ми носиш провизии?"
"Много добре, племеннико, след като за теб няма значение, ако се
закълнеш, това би ме успокоило." Не знаех какво тя би направила в
бъдеще, но дадох клетвата, тъй като Дхарма означава да правиш другите
щастливи. Това я направи щастлива и тя се върна вкъщи.
Положих сериозни усилия да медитирам, но бях напълно неспособен да
постигна дори и блаженото преживяване на вътрешната топлина и
докато се чудех какво да правя, имах следния сън. Орях една част от
нивата си. Земята беше твърда и се запитах дали да не се откажа. Тогава
Почитаемият Марпа се появи в небето и ми каза: "Сине мой, засили
волята си, имай кураж и работи. Ти ще разореш твърдата и суха земя."
Като ми говореше по този начин, Марпа ме напъти и аз изорах нивата си.
Незабавно израстна гъста и изобилна реколта. Събудих се изпълнен с
радост и си помислих: "Тъй като сънищата не са нищо повече от
проекции на скрити мисли, дори и глупаците не ги считат за истински.
Аз съм по-глупав и от тях." Въпреки това реших, че този сън означава, че
ако продължавам да упорствам в медитацията си, ще постигна ново
качество на вътрешно преживяване. Затова, за да изясня значението на
своя сън, изпях следната песен:
"Моля те, Състрадателни Учителю, благослови този просяк да може да
живее в усамотение.
Аз обработвам нивата на основно недвойствения ум
с тора и водата на вярата
и прибирам зърното на чистото сърце.
Мощната гръмотевица на моя зов отеква
и дъжда на твоите благословии се излива без усилие.
Запрягам воловете на ума свободен от съмнение
в плуга на умелите средства и мъдрост.
С постоянство аз държа юздите, без да се разсейвам.
Размахвайки камшика на усилието,
аз разпръсквам облаците на петте отрови.
Изчиствам камъните на заблуденото сърце
и плевелите на всяко лицемерие.
Отсичам стъблата и обирам плода на действието,
освобождение.

водещо
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Пълня хамбара с плода на превъзходните инструкции,
без опората на умствените концепции.
Това превъзходно зърно, изпечено и смляно от дакините,
е храната на отшелника за вътрешно израстване.
Такова е значението на моя сън.
Осъзнаването не възниква от думите.
Разбирането не идва от простите предположения.
Подканвам всички онези, които работят за просветлението
да медитират с постоянство и усилие.
Упорството и усилието превъзмогват и най-големите трудности.
Нека не възникват препятствия за онези, които търсят просветление."
След като изпях тези думи, аз реших да отида и да медитирам при
Скалата като Бял Конски Зъб.
Същия ден моята леля ми донесе три товара ечемично брашно, едно
износено кожено палто, дреха от хубав лен, малко сушено месо, малко
масло и сланина. Тя ми каза: "Това е цената на твоята нива. Вземи го и
иди някъде, където да не мога да те виждам и чувам повече. Хората
започнаха да казват: "След цялото нещастие, което Добрата новина ни
причини, ти сключваш сделки с него. Вместо да го оставим да избие и
останалите от нас със своята черна магия, ние ще се справим и с двама
ви." Затова ще е по-добре за теб, племеннико мой, да отидеш в друго
село. При всички случаи, ако останеш, те няма да намерят истинска
причина да убият мен, но що се отнася до теб, племеннико, няма да се
поколебаят да те убият."
Много добре знаех, че хората от селото не бяха казали това. Помислих
си: "Какво ще стане, ако не действам според Дхарма. В крайна сметка не
съм давал клетва да не отправям заклинания към някого, който ми взема
нивата. Още повече особено за един йогин клетвата е сън без същност.
Нищо не може да ме спре да не изпратя градушка в момента, в който тя
си обърне гърба. Но няма да правя такива неща, защото как може човек
да практикува търпение, ако няма човек, на когото да се ядосва. Какво
бих правил с нивата и всичко това, ако трябва да умра довечера?
Казано е, че търпението е най-доброто средство за постигане на Бодхи
(Просветление). Леля ми е опора в медитацията. Благодарение на моите
чичо и леля аз поех по пътя към освобождението. Като израз на своята
благодарност ще се моля непрестанно за тяхното Просветление. В този
живот мога да им дам не само нивата си, но и къщата си."
И обяснявайки мислите си на леля си, аз й казах: "Тъй като няма друг
начин за постигане на Просветление в този живот, освен да следвам
инструкциите на своя лама, моля те, вземи не само нивата ми, но и
къщата ми." И изпях следната песен:
Почитаеми Марпа, в твоите ръце са радостите и скърбите
на този просяк, когото ти насочи към усамотение в планините.
За онзи, който е измъчван от кармата на всеобхватната самсара,
заблудите разкъсват основната артерия на освобождението.

Ако човешките същества се отдават на култивирането на зли действия,
ще страдат от нещастията на нисшите сфери.
Любовта на роднините е крепост на демони.
Ако я построя, би ме погълнал адския огън.
Ако човек трупа храна и богатство,
то се превръща в притежание на другите.
Всичко, което човек натрупва,
става собственост на враговете му.
Силният стремеж към чая и бирата ги превръща в отрова.
Ако ги изпия, ще разкъсам основната артерия на освобождението.
Цената, която моята леля плати за нивата, е мизерна.
Да имам и част от нея, би означавало да се преродя сред гладните духове.
Думите на леля ми са думи на гняв.
Ако и аз говорех на същия език, ние бихме се унищожили един друг.
Лельо, вземи къщата и нивата ми.
Вземи ги и бъди щастлива.
Поради моето отдаване на Дхарма, ти ще бъдеш освободена от вина,
а аз ще намеря пътя към храма на върховната истина.
Аз побеждавам демоните чрез състрадание.
Свадите са хвърлени на вятъра и аз се обръщам към по-висши цели.
О, Великодушни Лама, неизменен в същността си,
благослови този просяк да може да осъществи целта на живота си в
планинско усамотение."
След тази песен леля ми отговори: "Ти, племеннико, наистина си искрен
търсещ. Това е удивително!" И тя си тръгна, изпълнена с радост.
Разстроен от тази случка, аз бях обзет от ужасна тъга. В същото време бях
щастлив и облекчен от това, че се отървах от къщата и нивата си. Още
веднъж се замислих дали да не отида да медитирам според повика на
сърцето си в пещерата при Скалата като Бял Конски Зъб. След като бях
постигнал устойчивост в своята съзерцателна практика в тази пещера,
където ме посети леля ми, аз я нарекох Пещера на Основата.
На следващата сутрин, като взех заплащането за нивата и още няколко
малки неща, които оставаха, аз пристигнах при Бялата Скала като
Конски Зъб, без никой да разбере това и се установих там в една приятна
пещера. Сложих една малка твърда рогозка като възглавничка за
медитация и уредих своята обител. След това дадох обет да не слизам в
населените места:
"До този момент не съм достигнал нивото на духовно просветление,

няма да слизам да се радвам на подаяния или приношения направени за
мъртвите, дори и да умра от глад в планинската самота.
Няма да слизам за дрехи, дори и да умра от студ.
Няма да се увличам в светски удоволствия и забавления, дори да умра от
мъка.
Няма да се спускам да търся лекарство, дори да умирам от болест.
Без да си позволявам да се разсейвам чрез тяло, реч и ум, аз ще работя за
това да стана Буда.
О, Лама и Идам, благословете ме да мога да осъществя тези обети.
Нека дакините и божествата защитници на Дхарма ме подкрепят със
своята сила на действие.
По-добре да умра, отколкото да умра като човешко същество, което
нарушава обетите, без да се стреми към самоосъществяване.
О, океан от божества защитници, прекратете живота ми незабавно при
всяко нарушение.
О, Лама и Идам, благословете ме да се срещна с религията при
следващия си живот и да се преродя в човешко тяло, способно да се бори
за постигане на състоянието на Буда."
След като дадох тези обети, аз изпях следната Песен на Обещанията и
Молитвите:
"О, Сине на Господаря Наропа, благослови този просяк да може
да постигне в самота пътя на освобождението.
Защитете ме от разсейващите сили на Мара
и увеличете дълбочината на моята медитация.
Нека, без да се привързвам към езерото на вътрешното спокойствие,
цветето на трансцеденталното прозрение се разтвори в мен.
Нека, без да пораждам мимолетни мисли на разграничаване,
в мен се разтворят листчетата на неконцептуалното състояние.
Нека в килията ми да не присъства съмнението,
а да узрее плода на пробуждането.
Нека Марите да не посмеят да създават препятствия.
Нека в ума ми се породи абсолютната увереност.
Нека синът върви в стъпките на бащата
без колебание на пътя на умелите средства.
О, Състрадателни Лама, неизменен в същността си,
благослови този просяк да постигне съвършенства в самотата на
планините."
След като се помолих по този начин, аз се подкрепях само с рядка супа с
малко препечено ечемично брашно и започнах да медитирам.
Въпреки че в ума ми се породи определено осъзнаване, засягащо
Махамудра (Великия Символ), аз не можех да контролирам дишането си

поради слабостта на тялото си; никакъв блажен Огън Туммо не ме
стопляше и аз изпитвах ужасен студ. След това призовах своя Лама с
голяма концентрация и една нощ в едно вътрешно състояние на яснота
видях множество жени, обслужващи ритуално угощение, които ме
заобиколиха и казаха: "Марпа ни изпрати да ти кажем, че ако не
чувстваш Огъня Туммо, можеш да използваш следните методи на тяло,
реч и ум, докато в теб не се породи блажената топлина."
Те показаха йогически пози. Аз изпитах физическо блаженство, седейки
в позицията, известна като Шестте Преплетени Сърца. Постигнах
контрол над енергията на речта чрез силата на жизнения елемент
въздух. Постигнах и медитирах върху умствената хармония чрез силата
на саморазвиващата се змия и скоро в мен започна да се разпространява
Огъня Туммо.
Мина година.
След това изпитах желание да изляза навън и да се поосвежа. Подготвих
се да тръгвам, но си спомних предишния си обет и си го напомних със
следната песен:
О, Марпа, Проявление на Дордже-Чанг, Пазителю на Върховната
Истина,
благослови този просяк да може да завърши отшелничеството си в
самота.
Миларепа, о, горделивецо, нека тази песен ти напомни и ти помогне.
Ти си откъснат от другари и от техните приятни разговори.
Пусти са гледките на долината, която искаш да видиш.
Нищо външно не може да развълнува сърцето ти.
Не се отдавай на блуждаещи мисли, а остави ума си да се успокои.
Ако се поддадеш, ще те завладеят вредни мисли.
Не се разсейвай, не се разсейвай, а бъди внимателен.
Ако си невнимателен, твоята практика ще отиде на вятъра.
Не тръгвай, не тръгвай, остани, където си.
Ако тръгнеш, ще се препънеш в камък.
Не търси удоволствие, а се контролирай.
Търсенето на удоволствие няма да свърши работа.
Недей да спиш, недей да спиш, а медитирай.
Ако спиш, петте отрови на заблудата ще те обсебят."
След като се порицах по този начин, медитирах, без да разграничавам
ден от нощ. Качеството на практиката ми се подобри и по този начин
преминаха още три години.
Всяка година изяждах по една от торбите си с храна и ако не намерех
някаква храна, това би било краят на живота ми. Когато обикновените
хора намерят злато, зарадват му се и след това го загубят, те се отчайват.
Но то не може да се сравни с това да умреш, без да постигнеш
Просветление, защото живот, който води към Просветлението, е по-

ценен от милиард светове, изпълнени със злато. Помислих си: "Какво да
правя? По добре е да умра, отколкото да наруша обета си. Няма да
слизам в селото. Няма да нарушавам обета си. Но след като е за
религиозна цел, трябва да намеря достатъчно храна, за да поддържам
живота си."
Излязох пред пещерата на Бялата Скала, където слънцето беше топло, а
водата превъзходна. Имаше много коприва - открито място, откъдето се
виждаше надалече. Радостен, останах там. Хранейки се с коприва, аз
продължих медитацията си. Тъй като нямах дрехи по тялото си и каквато
и да било друга храна, тялото ми се покри с посивяла коса, станах като
скелет, а кожата ми доби цвета на копривата. Когато това се случи, аз
взех свитъка, който ламата ми беше дал и го поставих върху главата си.
От там насетне въпреки че не ядях нищо, чувствах стомаха си пълен, а в
устата ми имаше вкус на храна. Бях изкушен да счупя печата на свитъка
и да го погледна, но един знак ме предупреди да не го правя все още,
така че го оставих.
Мина около година. Няколко ловци от пазара на Киронг, които не бяха
имали късмет с лова си, изведнъж дойдоха пред пещерата ми. Като ме
видяха, те извикаха: "Това е дух!" - и побягнаха. Извиках след тях, че съм
човек и отшелник.
"Това е трудно за вярване - казаха те, - но нека погледнем."
Като се върнаха, те се втурнаха в пещерата и заповядаха: "Къде е
храната? Дай ни я. По-късно ще ти се отплатим. Ако откажеш, ще те
убием." Те ме заплашиха с тези думи.
"Нямам нищо друго освен коприва - им казах аз. - Повдигнете ме и
вижте сами. Не се страхувам от това, че ще ме ограбите."
"Няма да те ограбим."
"Какво ще се случи, ако вдигнем отшелника - каза един."
"Това може да ни донесе благословия - каза друг."
Един след друг те ме повдигаха и ме пускаха на земята. Въпреки че
тялото ми, тренирано от аскетизма, беше изпълнено с болка, аз
почувствах ужасна и непоносима жалост към тях. Заплаках.
Един от ловците, който стоеше отстрани, без да ме наранява, каза на
другите: "Почакайте! Този човек изглежда е истински търсещ. Дори и да
не е, вие не показвате човещина като измъчвате такава торба кокали. Той
не е виновен, че сме гладни. Спрете да правите това. Той ми каза: "Ти си
един чуден йогин. Тъй като не съм те тормозил, вземи ме под закрилата
на своята медитация."
Другите рекоха: "И нас, които те вдигахме, защити ни!"
Един от тях каза: "Да но има различни видове защита, повярвайте ми!"
Той избухна в смях и си тръгна.
Въпреки че не мислех да използвам магьосничество, в крайна сметка те
получиха възмездието си от ръцете на моите божества защитници.
Местният управник наказа ловците. Предводителят им беше убит, а на
всички други им бяха извадени очите, с изключение на онзи, който беше
казал: "Не наранявайте отшелника!"
Беше изминала година и когато всичките ми дрехи се бяха износили и
старото кожено палто, дадено от леля ми като заплащане за нивата ми,
беше станало на ивици, си помислих дали да не съшия празните торби от
брашно и парцалите от дрехите си, за да си направя възглавничка. Но си

казах: "Ако умра тази вечер, би било по-мъдро да медитирам, отколкото
да се занимавам с това безсмислено шиене." Междувременно след като се
бях отказал от идеята за шиенето, разстлах разкъсаната кожа върху
възглавничката си и загърнах краищата й, така че покрих долната част
на тялото си. Горната част покрих с парчетата от торбите, където беше
необходимо. Когато тези дрехи се разпаднаха, започнах да си мисля, че
отричането ми отива твърде далеч и че мога да ги зашия заедно, но
нямаше нито игла, нито конец. Завързах трите части от торбите, за да
покрия горната, средната и долната част на тялото си и ги пристегнах с
парчета конопено въже. Носех това през деня. През нощта слагах
парчетата от кожа върху възглавничката си, докато издържаха. Така още
една година премина в медитация.
Чуха се гласове на много мъже. Няколко ловци, натоварени с дивеч,
пристигнаха до входа на пещерата ми. Като ме видяха, те извикаха: "Това
е призрак!" И най-близкият избяга. Онези, които бяха по-далече, казаха:
"През деня няма духове, от които да се страхуваме. Погледнете
внимателно. Още ли е там?"
Няколко стари ловци се приближиха и също се изплашиха. Подробно им
обясних, че не съм призрак, а отшелник, който медитира в планините и
че липсата на храна е причина за състоянието на тялото ми.
"Ще видим дали е вярно" - казаха те и влязоха в пещерата.
Там нямаше нищо друго, освен в коприва. Дълбоко развълнувани, те ми
дадоха много месо заедно с други провизии и казаха. "Това, което
правиш, е прекрасно. Моля те, спаси създанията, които убихме. Направи
така, че да се преродят във висшите сфери. Що се отнася за нас, пречисти
греховете ни."
След като казаха това, те изразиха почитта си и си тръгнаха.
"Какъв късмет - си казах радостно, - сега мога да ям като човешко
същество."
След като хапнах сготвено месо, тялото ми започна да чувства спокойно
блаженство, здравето ми се подобри, чувствителността ми стана поостра, а практиката ми се подсили. Изпитах блаженно състояние на
пустота като никога преди. Видях, че малкото дарове, получени в
планинското отшелничество, бяха по-полезни за мен от сто приношения,
получени в градове и села.
Ядях пестеливо месото, но това, което запазих впоследствие червяса.
Смятах да го изям, след като извадя червеите, но си помислих: "Това не е
нито моя участ, нито е мое право. Не е честно да крада от червеите
храната им. Не я искам повече." Оставих месото като храна за тях и се
върнах към моята аскетична копривена диета.
Една нощ някакъв човек влезе да търси храна. Аз избухнах в смях и
казах: "Опитай се само да намериш нещо посред нощ, след като аз не
мога да открия нищо дори посред бял ден."
Тогава човекът също се засмя и си тръгна.
Мина още една година. Един ден пред пещерата ми пристигнаха няколко
ловци от Ца, които не бяха застреляли никакъв дивеч. Аз бях облечен в
торбата, пристегната на три места с въже, и бях в дълбока медитация.
Като ме видяха, един от ловците ме посочи със стрелата си и каза: "Човек
ли е това, или призрак? Плашило ли е? Ако се съди по дрехите му,
изглежда е призрак."
Аз се усмихнах и казах: "Това съм аз, човек съм."

Те ме познаха по раздалечените ми зъби.
"Да не си Добрата Новина?"
"Аз съм."
"В такъв случай, дай ни нещо да ядем сега, а ние по-късно ще ти се
отплатим. Много години минаха откакто идва в селото. През цялото това
време тук ли си бил?"
"Тук бях. Нямам нищо хубаво, което да ви предложа за храна."
"Дай ни каквото ядеш ти самият. Това ще ни бъде достатъчно."
"Много добре, запалете огън и сгответе коприва."
Когато накладоха огъня и сготвиха копривата, те ме помолиха за месо.
"Ако имах месо - отвърнах, - храната ми щеше да бъде питателна. Не съм
имал месо от много години. Вместо това използвайте повече коприва."
"Тогава искаме кокали."
"Ако имах кокали, храната ми нямаше да бъде толкова безвкусна. Карал
съм без тях много години. Просто сложете повече коприва."
"Но ние не можем без сол."
"Използвайте копривата за сол."
"Сигурно е че като ядеш и се обличаш по такъв начин, никога няма да
изглеждаш нормално. Ти не си човек. Дори слугите ядат до насита и
носят топли дрехи. Няма човек на тази земя по-нещастен и по-окаян от
теб."
"Моля ви! Не говорете така. Аз съм роден като най-щастливия от хората.
Аз срещнах Лама Марпа от Южните Урви. От него получих
инструкциите, които ми позволяват да постигна Състояние на Буда в
един живот и с това тяло. Чрез отричането си от този свят и медитацията
си в тази уединена планина, аз се опитвам да постигна вечна цел.
Принесох в жертва храна, облекло и положение, унищожавайки по този
начин враговете, страстта и предразсъдъците още в този живот. Няма в
този живот човек по-храбър или с по-висок стремеж от мен. Въпреки че
сте се родили в страна, в която са разпространени ученията на Буда, вие
нямате дори стремежа да слушате Дхарма, да не говорим за медитация.
Няма поведение по-опасно от натрупването на грехове малко по малко,
шепа по шепа - то изпълва дълбините и продължителността на ада. Сега,
завинаги в покой, аз ще изпитвам върховно блаженство и от сега нататък
щастието ми е осигурено. Затова слушайте моята песен." И им изпях тази
Песен на Петте Щастия:
"Покланям се в нозете на Марпа, Състрадателния.
Благослови отричането ми от този живот.
Скалата, Бяла като Конски Зъб е Крепостта на Средния Път.
На върха на Крепостта на Средния Път
аз, облечения в платно тибетски отшелник,
се отрекох от храна и облекло в този живот,
за да стана съвършен Буда.
Щастлив съм с тази твърда възглавница под себе си,
щастлив съм с памучното платно, което ме покрива.
щастлив съм с медитационната лента, която стяга коленете ми,
щастлив съм с това призрачно тяло, нито прегладняло, нито преситено.
щастлив съм с ума си, постигнал прозрение в реалността.
Не съм нещастен, щастлив съм.

Ако ви се струва, че съм щастлив, правете като мен.
Ако нямате добрата съдба да сте религиозни,
сравнете истинското и вечно щастие
на всички същества, вашето и моето,
и не ме съжалявайте погрешно.
Сега слънцето залязва,
върнете се по домовете си.
Понеже животът е кратък и смъртта покосява без предупреждение,
аз, който се стремя към Състоянието на Буда,
нямам време за безполезни думи.
Затова ме оставете да съзерцавам."
Ловците отвърнаха: "Ти каза много красиви неща. Определено имаш
таланта да говориш. Но колкото и достоен за похвала да е примерът ти,
ние не можем да го следваме." И с тези думи те си тръгнаха.
Всяка година в Кя Нгаца се провеждаше голямо празненство за отливане
на статуетки. По този повод тези ловци изпели Песента на Петте Щастия.
Сестра ми Пета, която просела на угощението, чула песента. Тя извикала:
"Който е изрекъл тези слова, е Буда."
Един от ловците казал със смях: "Виж ти, тя пее възхвали на своя брат."
А друг добавил: "Буда или обикновен човек, но това е песен на твоя брат,
а той е на път да умре от глад."
Пета отвърнала: "Баща ми и майка ми умряха отдавна. Братовчедите ни
се обърнаха срещу нас. Брат ми скита по цялата земя. Самата аз съм
просякиня и никога няма да го видя отново, така че не искам да се
забавлявам." Като казала тези думи, тя заплакала.
Зесай дошла при нея и казала: "Не плачи. Брат ти е жив. Видях го преди
време. Иди при Скалата като Бял Конски Зъб и виж дали е там. Ако е
там, то ще се срещнем всички."
Убедена, че е така, Пета взела пълна кана бира, която била изпросила от
врата на врата, и с един малък съд, пълен с брашно и смесени подправки,
тя пристигна при Скалата като Бял Конски Зъб. Погледна ме от прага.
Тялото ми беше изтощено от аскетизма. Очите ми бяха хлътнали,
ребрата ми се четяха. Плътта ми беше изсъхнала и зелена. Кожата, която
покриваше острите ми кости, приличаше на восък. Косата покриваща
тялото ми беше мръсна и сива. Тя струеше надолу от главата ми в
ужасяващ поток. Крайниците ми още малко щяха да се откъснат.
При тази гледка, ужасена, сестра ми си помисли отначало, че това може
да е призрак, но думите, които беше чула: "Брат ти умира от глад", я
накараха да се поколебае.
"Ти човек ли си, или призрак?" - попита тя.
"Аз съм Мила Добрата Новина."
Тя позна гласа ми. Влезе и ме прегърна: "Братко, батко!" - извика тя и
сломена от чувствата си, припадна.
Познах Пета и бях едновременно радостен и тъжен. Направих всичко, за
да я свестя. След няколко мига тя дойде на себе си. Сложи глава на
коленете ми и като покри лице с ръцете си, успя да каже между
риданията си: "Майка ни умря от мъка по сина си и от самота и никой не
дойде даже да я погребе. Загубих всяка надежда и напуснах къщата.

Отидох да прося в друга област. Чудех се дали и ти не си умрял, или ако
си жив, дали си намерил щастие. Но погледни се! Такава е съдбата на
брат ми! И такова е страданието на сестрата! Няма нито един човек на
земята по-окаян от нас, брат и сестра."
Ти викаше майка ни и баща ни по име и плачеше. Всички мои опити да я
успокоя бяха неуспешни. След това аз, също изпълнен с мъка, изпях на
сестра си тази песен:
"Поклон пред почитаемите лами.
Благословете този просяк да може да изпълни задачата си в усамотение.
О, сестро, светско чувстващо същество,
всички радости и скърби са мимолетни.
Но понеже ти сега скърбиш по този начин,
аз съм сигурен, че тук за теб съществува вечно щастие.
Затова слушай песента на своя по-голям брат.
За да благодаря
на всички чувстващи същества, които са били мои родители,
аз се занимавам с религиозни дела на това място.
Това място е като бърлога на див звяр,
при вида му другите биха се възмутили.
Храната ми е като храната за кучета и свине,
при вида й на другите би им се повдигало.
Тялото ми е като скелет,
при вида му дори свиреп враг би плакал.
Поведението ми е като това на безумец
и сестра ми се изчервява от срам.
Но осъзнаването ми е наистина Буда,
при вида му Победоносния се радва.
Макар че костите ми пробождаха плътта ми върху този студен каменен
под, аз упорствах.
Тялото ми отвън и отвътре стана като коприва,
то никога няма да загуби зеления си цвят.
В уединената пещера, сред пустошта,
отшелникът познава голяма самота.
Но моето вярно сърце никога не се разделя
от Ламата-Буда на Трите Времена.
Несъмнено чрез силата на медитацията, произлизаща
от моите усилия, аз ще постигна самоосъзнаване.
А когато човек е постигнал по-дълбокото преживяване и яснота,
щастието идва от само себе си в този живот
и Просветлението в следващия.
Ето защо аз моля своята сестра Пета
вместо да бъде завладяна от чувство на безсилие и мъка,
да се стреми с настойчивост към Дхарма."

Пета ми отвърна: "Дори да е така, думите ти са изумителни и е трудно да
повярвам, че са истина. Защото ако са истина, другите последователи на
Дхарма, щяха да практикуват поне отчасти същия път, но аз никога не
съм виждала някой толкова окаян като теб."
Като каза това, тя ми даде храната и бирата. Ядох и пих и в този миг умът
ми стана кристално ясен. Тази вечер практиката ми беше много силна.
На следващия ден след заминаването на Пета тялото ми, несвикнало с
такава храна, позна едновременно лекота и неразположение. Тъй като
умът ми започна да се лута между отрицателните и положителните
мисли, аз медитирах с цялата си сила, но без да постигна резултат.
Няколко дни по-късно Зесай дойде да ме види заедно с Пета, като
донесоха месо, масло, цампа и голямо количество бира. Бях ходил за
вода и ги срещнах. Тъй като бях гол, те се изчервиха като ме видяха и
плакаха за моята мизерия. Дадоха ми бирата, месото и брашното, сипаха
бира и докато пиех, Пета каза: "Откъдето и да погледне човек брат ми, не
би го нарекъл човек. Трябва да молиш за подаяния и малко по малко за
ядеш храната, която хората ядат. Аз ще ти дам каквото ти трябва да си
направиш дрехи."
Зесай каза: "Иди да молиш за храна и аз също ще ти дам дрехи."
Аз им отвърнах: "Не знам кога ще умра и нямам нито желание, нито
време да ходя да прося, за да получа храна. Дори и да умра от студ, много
малко бих съжалявал, тъй като това ще е за религията. Не бих намерил
удовлетворение в това да си угаждам с храна и да се веселя с роднини и
приятели, събрани около мен, нито в това да нося хубави дрехи и да
имам изобилна храна, постигната с цената на медитацията ми. Затова не
искам нито дрехите, нито храната ви. Няма да ви слушам, нито ще ходя
да прося."
Пета отвърна: "Добре тогава, батко, какво смяташ, че ще те удовлетвори?
Няма ли нищо по-добро от твоята мизерия?"
"Трите нисши свята са безкрайно по-ужасни от моята мизерия отговорих аз. - Много са съществата, които търсят такова страдание. Ето
как ще постигна щастие чрез осъществяването на своята цел." И аз изпях
тази Песен на Осъществяването на Моята Цел:
"Призовавам своя лама в неговото проявление
да благослови просяка, за да може да завърши отшелничеството си в
усамотение.
Щастието ми - неизвестно за приятелите ми,
нещастието ми - неизвестно за враговете ми,
ако умра в усамотение,
целта на този йогин ще бъде изпълнена.
Остаряването ми - неизвестно за моите приятели,
болестите ми - неизвестни за сестра ми,
ако умра в усамотение,
целта на този йогин ще бъде изпълнена.
Умирането ми - неизвестно за хората,
моят разлагащ се труп - неизвестен на лешоядите
ако умра в усамотение,

целта на този йогин ще бъде изпълнена.
Без бдение около трупа ми,
без ридания при смъртта ми,
ако умра в усамотение,
целта на този йогин ще бъде изпълнена.
Без никой да пита къде съм отишъл,
без никой да казва, че съм тук,
ако умра в усамотение,
целта на този йогин ще бъде изпълнена.
В тази усамотена пещера в планините
нека това желание за смъртта на просяка
бъде изпълнено за благото на всички същества.
Така целта ми ще бъде осъществена."
Зесай ми каза: "Сегашното ти поведение отговаря на предишните ти
думи. И аз се възхищавам на това."
Пета заговори отново: "Без значение какво казва брат ми, аз не мога да
понасям това да е напълно лишен от храна и дрехи. Добрата храна и
дрехи няма да ти пречат да медитиращ, така че аз смятам да ти донеса
плат, за да си направиш препаска. Тъй като ти не искаш да молиш за
подаяния, тогава според желанието си, умри от мизерия сам в пущинака.
Но ако не умреш, аз ще ти донеса от каквото имаш нужда да си
направиш дрехи."
Те си тръгнаха, а аз изядох хубавата храна, която бяха донесли.
Усещането за удоволствие и болка и чувството на глад се засилиха
толкова, че аз не можех повече да медитирам. Помислих си, че няма поголяма пречка от тази неспособност да медитирам. Като разчупих печата
на свитъка, който ламата ми беше дал, аз погледнах в него. Той
съдържаше основните инструкции за преодоляване на пречки и
подобряване на практиката, инструкции за превръщането на порока в
добродетел, и най-вече съвета по това време да се яде добра храна .
Разбрах, че по силата на предишната ми настойчивост в медитацията
моите нерви бяха абсорбирали съзидателна енергия. Благодарение на
лошата ми храна енергията беше останала пасивна. Бирата на Пета беше
стимулирала енергията до известна степен, а бирата и храната на Зесай
бяха завършили процеса. Като последвах напътствията от свитъка, аз
заработих усилено върху жизнено важните упражнения, препоръчани за
тялото, дишането и медитацията. В резултат на това задръстванията в
малките нерви, както и тези в средните нерви бяха изчистени. Постигнах
преживяване на радост, блясък и чисто осъзнаване доближаващо се до
това, което познавах на теория. Всъщност то беше едно извънредно
преживяване на блясък, което беше много силно и устойчиво. Като
преодолях препятствията, аз осъзнах несъвършенствата като
съвършенства, дори чрез разграничаващото мислене аз осъзнах
присъщата простота на Дхармакая.
Разбрах, че в общи линии всички неща, свързани със самсара и нирвана,
са взаимосвързани. Освен това долових, че съзнанието-източник е
неутрално. Самсара е резултат от погрешен начин на виждане. Нирвана

се постига чрез съвършена осъзнатост. Долових, че същността и на двете
лежи в една пуста и блестяща осъзнатост. По-точно, това специално
преживяване на моя блясък беше плодът от предишната ми медитация и
незабавния резултат от храната и висшите инструкции на ламата.
Получих също и едно много особено разбиране, че методите на
Езотеричния Път (Ваджраяна) служат за превръщането на всяко сетивно
преживяване в духовно постижение.
Тъй като дължах всичко това на Пета и Зесай, аз изразих своята
признателност в медитация, така че тяхната заслуга да допринесе за
Просветлението им. И пях за Същността на Взаимната Зависимост:
"Падам в нозете на Марпа от Южните Урви.
Нека благослови просяка, така че той да може да осъществи
отшелничеството си в самота.
Услугата оказана от моите благодетели
пося семената за тяхното просветление и моето.
Това тяло, което се постига трудно, но се унищожава лесно,
възвърна здравето си благодарение на храната.
Плодовитостта на тази твърда земя
и дъждът на тази синя необятност,
те двете взаимодействат за благото на всички същества,
а същността на това взаимодействие се крие в свещения закон.
Моето илюзорно тяло, отгледано от баща ми и майка ми,
и ученията на свещения лама,
тези двете, взаимодействайки си, ме доведоха до истинската Дхарма.
А същността на това взаимодействие се крие в свещения закон.
Тази скалиста пещера в пустинна земя
и моята отдаденост на благородния път,
тези двете си взаимодействат за осъществяването на моята цел.
Същността на това взаимодействие се крие в Абсолютната Реалност.
Настойчивостта на Миларепа в медитацията
и вярата на съществата от трите космически нива,
тези двете, взаимодействайки си, вещаят успех в моето служене на
всички същества.
А същността на това взаимодействие се крие в състраданието.
Великият йогин медитира в скалистата пещера,
и благодетели му носят храна.
Тези двете, взаимодействайки си, ги водят заедно към Просветлението.
И същността на това взаимодействие се крие в споделянето на заслугите.
Състраданието на добрия лама
и настойчивостта на ученика в медитацията,
тези двете, взаимодействайки си, осигуряват подкрепата на Дхарма.
А същността на това взаимодействие се крие в тяхното официално
обвързване.

Посвещението, водещо до бързо преобразуване,
и призоваването със силно доверие и отдаване,
тези двете, взаимодействайки си, скоро ще ни съберат.
А същността на това взаимодействие се крие в благословиите.
О, Лама Ваджрадхара, неизменен в същността си,
ти познаваш щастието и трудностите на този просяк."
Така пях аз и, удвоявайки усилията си, продължих да медитирам.
През деня имах усещането, че мога да променям тялото си по желание,
да левитирам из пространството и да извършвам чудеса. През нощта в
сънищата си можех свободно и без пречки да изучавам цялата вселена от
единия й край до другия. И като се превръщах в стотици различни
материи и духовни тела, аз посетих всички различни Буда светове и там
слушах учението. Също така можех да проповядвам Дхарма на
множество същества. Тялото ми можеше да бъде и в пламъци, и бликаща
вода.
Постигнал по този начин невероятни чудотворни сили, аз медитирах
радостно и самоуверено.
Аз наистина можех да летя в небето, така че прелетях до Пещерата на
Сянката на Орела, където медитирах. После в мен се надигна силен Огън
Туммо, излъчвайки топлина и блаженство, несравнимо по-висше от
всяко преживяване, което бях имал в миналото. Като се връщах в
пещерата Скалата подобна на Бял Конски Зъб, минах над едно малко
село, наричано Лангда, където един човек ореше заедно със сина си.
Този човек беше по-големият брат на един от онези, които бяха убити,
когато къщата на чичо ми се срути. Синът водеше воловете, докато
бащата насочваше плуга и ореше земята. Синът ме видя и извика:
"Татко, погледни това фантастично нещо! Един човек лети във въздуха!"
Бащата спря и погледна нагоре. "Не е голямо чудо. Това е синът на онази
проклета жена, Бялата Скъпоценност на Нянг, това е онзи хитър,
твърдоглав Мила, разпаднал се от гладуване. Не позволявай сянката му
да падне върху теб. Продължавай да ореш." Бащата не спираше да се
движи, като се страхуваше да не бъде докоснат от сянката.
Синът му му каза: "Ако човек може да лети, твърдоглав, или не, няма поголямо представление от това! Така че, гледай, татко!" И синът
продължи да ме гледа.
Помислих си, че сега трябва да работя за доброто на чувстващите
същества. Както размишлявах на това, едно пророчество на идама
достигна до мен: "Посвети се изцяло на медитация в този живот, според
инструкциите на ламата. Няма нищо по-велико от това да служиш на
учението на Буда и по този начин да спасяваш чувстващите същества
чрез медитация." Отново си помислих: "Ако медитирам докато съм жив,
аз ще дам най-добрия пример на бъдещите ученици за отричане от света
и медитация." И се уверих, че и традицията на Дхарма, и чувстващите
същества, ще извлекат голяма полза от това.
После си казах: "Стоях на това място твърде дълго и говорих твърде
много за своето познаване на Дхарма на онези, които ме посетиха.
Хората ме видяха да летя след моето преживяване на блясъка. Тук

съществува риск да се натъкна на препятствията на Мара и Осемте
Светски Реакции ще попречат на медитацията ми. Трябва да отида и да
медитирам в Чхувар според напътствията на ламата."
После, като понесох гърнето, в което бях готвил копривата, аз напуснах
Пещерата подобна на Конски Зъб. Но поради лишенията по време на
дългата медитация аз бях отслабнал и краката ми, загрубели и напукани,
се спънаха на неравната земя навън от пещерата и аз паднах. Дръжката
на гърнето се счупи и гърнето се търкулна надолу. Затичах се да го спра.
Напластените останки, утаени от копривената супа, се освободиха от
счупеното гърне като едно зелено парче, приело формата на гърнето.
Утеших се с мисълта, че всички съставни неща са преходни.
Осъзнавайки, че това също беше съвет да медитирам, аз първо му се
възхитих, след това, добивайки увереност, запях:
В един и същ момент имах гърне и нямах гърне.
Този пример демонстрира целия закон за непостоянството на нещата.
По-точно, то показва човешкото състояние.
Щом е така, аз, отшелникът Мила, ще се стремя да медитирам, без да се
разсейвам.
Скъпоценното гърне, съдържащо моето богатство,
става мой учител в самия миг, в който се счупва.
Този пример за вроденото непостоянство на нещата е велико чудо."
Както пеех, пристигнаха няколко ловци, за да направят обедната си
почивка. Те ми казаха: "Отшелнико, песента ти е мелодична. Сега, като
си счупил глиненото гърне, какво смяташ да правиш с копривеното
гърне? Как тялото ти е станало толкова слабо и зелено?"
"От това, че нямах нищо, с което да го храня" - отвърнах.
"Какво чудо! Добре, стани и ела тук." - и те ми дадоха част от храната си.
Докато се хранехме един млад ловец каза: "Ти си способен човек. Ако
вместо в такава мизерия, живееше светски живот, ти можеше да яздиш
превъзходен кон, приличен на млад лъв. Облечен в доспехи, щеше да
победиш враговете си. Богат и тънещ в разкош, ти щеше да имаш
добрата съдба да защитаваш добрите си роднини. Дори да не успееше в
това, ако се беше заел с търговия, можеше да се наслаждаваш на това сам
да си си господар. Но и в най-лошия случай, дори да си слуга на някого,
щеше да си добре нахранен и облечен, щеше да си по-здрав в тяло и ум.
Преди не знаеше това, но сега направи нещо по този въпрос."
Един стар ловец рече: "Той изглежда е истински отшелник. Няма
опасност да се поддаде на нашия светски съвет. Така че, дръж си езика."
На мен каза: "О, ти, чийто глас е така приятен, моля те, изпей песен в
наша духовна полза."
Аз отвърнах: "Във вашите очи може и да изглеждам изключително
нещастен. Вие не знаете, че няма друг по-щастлив и по-разумен от мен в
този свят. Тъй като аз живея в най-висшето щастие, което можете да си
представите, слушайте тази Песен за Препускащия Кон на Йогина:
Покланям се в нозете на Марпа, Състрадателния.
В планинската отшелническа обител, която е моето тяло,
в храма на моите гърди,
на върха на триъгълника на сърцето ми

конят на моя ум лети като вятър.
Ако се опитам да го уловя, с какво ласо ще го уловя?
Ако се опитам да го вържа, за какъв кол ще го привържа?
Ако е гладен, каква храна ще му дам?
Ако е жаден, с какво ще смеся водата му?
Ако му е студено, под какво ще го подслоня?
Ако го уловя, ще го уловя с ласото на необусловеното.
Ако го вържа, то ще бъде за стълба на дълбоката медитация.
Ако е гладен, ще го нахраня с наставленията на ламата.
Ако е жаден, ще го напоя с водата на постоянния поток от внимателност.
Ако му е студено, ще го подслоня под стряхата на Пустотата.
За седло и юзда ще използвам умели средства и мъдрост.
Ще му сложа здравия оглавник на неизменното.
Ще държа юздите на подкрепящата живота енергия.
Детето на осъзнатостта ще го язди.
За шлем той ще носи просветленото отношение на Махаяна.
Защитното му наметало ще бъде изработено от слушане, обмисляне и
медитиране.
Върху гърба си ще носи щита на търпението.
Ще държи пиката на съвършеното виждане.
От едната му страна ще бъде прикрепен меча на познанието.
Ако стрелата на изначалното му съзнание се огъне,
той ще я изправи без гняв.
Ще я украси с перата на четирите безгранични отношения.
Ще и сложи за наконечник острия връх на прозрението.
Върху лъка на пустотата на нещата той поставя дълбоката резка на
състрадателните умели средства.
Като измерва безкрайността на недвойствеността,
той ще пусне стрелите си из света.
Онези, които ще уцели, са преданите.
Това, което ще убие, е тяхното вкопчване в егото.
И така, като врагове, той ще подчини желанието и заблудата.
Като приятели, ще закриля всички чувстващи същества от шестте свята.
Ако препуска, той ще препуска в полята от голямо блаженство.
Ако е настойчив, ще постигне нивото на Победоносен Буда.
Вървейки назад, той отсича корена на самсара.
Вървейки напред, постига висшата земя на Състоянието на Буда.
Възседнал такъв кон, човек постига най-висшето просветление.
Можете ли да сравните своето щастие с това?
Не желая светско щастие."
Така рекох на ловците и те, показвайки почитта си, си заминаха. Когато
пристигнах в Дингри, използвайки пътя Чхувар, преминаващ през
Пейкхур, седнах отстрани на пътя и наблюдавах какво става. Няколко

красиви млади момичета със скъпоценни украшения преминаха на път
за Нокме. Като видя изнемощялото ми тяло, една от тях каза: "Гледайте!
Какво нещастие! Дано никога да не се преродя като такова същество."
Друга каза: "Колко жалко! Такива гледки ме потискат."
Помислих си: "Изпитвам състрадание към тези невежи същества." И
изпълнен с жалост, станах и им казах: "Дъщери, не говорете така. Няма
причина да се разстройвате толкова. Не бихте могли да се родите като
мен, дори и да искате. Удивително е това, че изпитвате състрадание, но
вашето състрадание идва от гордост и погрешно разбиране. Чуйте моята
песен." Тогава им изпях:
"Призовавам Състрадателния Марпа.
Дари ме с благословията си.
Чувстващите същества, погълнати от лошата си карма,
не показват уважение към другите, а само към себе си.
Злочести момичета, вие имате вяра само в обикновения живот.
Вашето самомнение и грешни възприятия горят като огън.
Изпитвам жалост към такива незрели същества.
В тези тъмни дни на Кали Юга
измамни хора са почитани като богове.
Лицемери са ценени повече от златото.
А онези с твърда вяра са отритвани като камъни по пътя.
Изпитвам жал към такива объркани същества.
Вие, млади горди момичета, сестри мои,
и аз, Миларепа от Гуннтханг,
взаимно се разстройваме.
Нека сравним своята жалост и,
сражавайки се с копието на състраданието,
ще видим кой ще победи накрая.
На онези невежи, които се впускат в безсмислени разговори,
Миларепа отговаря, проповядвайки Дхарма.
Той се отплаща за водата с вино,
той отвръща на злото със добро."
Така им рекох. Младото момиче, което беше изпитало жалост към мен,
отговори: "Значи това е онзи, когото наричат Миларепа. Всички ние сме
изпълнени с чувство за важност. Казахме много глупави неща. Сега нека
го помолим за прошка."
Дадох специален съвет на това момиче. След това тя ми дари седем
мидички и всички момичета са поклониха и ме помолиха за извинение.
В отговор на тяхната молба аз изпях следната песен:
"Призовавам Състрадателния Лама.
Поднасям в дар Свещената Дхарма в кратка песен.
В небесния палат на Девите

се предпочита Конвенционалната Доктрина.
Истинската доктрина е пренебрегвана.
В подземния палат на змиевидните богове
се предпочитат светските неща,
висшето учение е пренебрегвано.
По средата, в Земята на хората,
се предпочитат учителите шарлатани,
истинските учители са пренебрегвани.
В четирите района на Ю и Цанг
се предпочита ученето,
медитацията е пренебрегвана.
В тъмните дни на Кали Юга
се предпочитат порочните хора,
добрите са пренебрегвани.
В очите на тези красиви момичета
е предпочитан привлекателния мъж,
отшелникът е пренебрегнат.
В очите на тези млади момичета
тази кратка песен звучи приятно,
а висшата Дхарма - неприятно.
Това са инструкциите ми в песен.
Това е в отговор на дара от седем мидички.
Това е празненството в чест на молбата ви за прошка."
Това им изпях. Момичетата повярваха в мен и продължиха по пътя си.
След това и аз тръгнах за областта Дрин. Бях чувал за пещерите на Чхуар
и Кйипухк и останах в пещерата Замък на Слънцето при Кйипухк и
медитирах там.
Изминаха няколко месеца и медитацията ми се задълбочи. Един или два
пъти дойдоха хора и ми донесоха храна и напитки. Възприех това като
разсейване и си помислих: "Сега вътрешното ми преживяване се засилва.
Ако привличам прекалено много хора, това ще създаде пречки в живота
ми на съзерцание. Трябва да отида в безлюдната пустош. Според
инструкциите на ламата трябва да отида до Лакчи.
Докато ми минаваха такива мисли, Пета отишла при Скалата подобна на
Бял Конски Зъб, носейки платното, което ми беше изтъкала от събраната
от нея вълна и козя козина. След като не ме намерила там, тя тръгнала да
ме търси, разпитвайки всички.
При Горния Гунгтханг й казали, че един отшелник, подобен на копривен
червей, напуснал Пейкху и тръгнал за Южния Латьо. Така че, Пета
решила да тръгне към този район. При Дингри тя видяла Лама Бари
Лоцава, облечен в скъпи копринени дрехи, седнал на висок трон и
подслонен под сенник. Когато монасите му надули тромпетите, го
заобиколила голяма тълпа от хора, които му предлагали чай и бира. Пета

си помислила: "Ето как другите хора се грижат за своя лама. Религията
на моя брат е религия на мизерията, към която другите хора могат да
изпитват само презрение. Дори неговите роднини се срамуват от него.
Ако намеря брат си, трябва да го подтикна да стане слуга на този лама и
трябва да го убедя да го направи."
С тези мисли, тя запитала някои от хората за моето местонахождение.
Научила, че съм в Дрин и решила да отиде там. Пристигайки в Кйипухк,
където бях отседнал, тя ми каза:
"Религията на моя по-голям брат не му осигурява никаква храна и дрехи.
Това е срамно и аз повече няма да го подкрепям. Направи си препаска от
този плат, който изтъках. Другите монаси имат лама, наречен Бари
Лоцава. Те са издигнали трон за него и са го подслонили под сенник.
Обличат го в хубава коприна и му предлагат чай и бира. След това
монасите му изваждат тромпети и свирейки с тях, събират голяма тълпа
от хора, които му предлагат невероятни дарове. Той е полезен и на
последователите, и на роднините си и задоволява техните желания.
Такъв вид религия е превъзходна. Опитай се да видиш дали този лама
няма да те вземе за слуга. Дори да си най-нисшия от неговите монаси, ти
би бил щастлив отсега нататък. В противен случай тази религия и моето
мизерно състояние няма да могат да поддържат живота ни."
Докато говореше, тя заплака. Аз отвърнах: "Не говори така. Голотата ми
и необикновеното ми поведение те разстройват, но аз съм доволен от
това мое тяло, което ми позволи да се срещна с религията. Така че нямам
от какво да се срамувам. След като съм се родил гол, нямам причина за
срам.
Онези, които съзнателно и без задръжки извършват грехове, късат
сърцата на родителите си. Онези, които живеят за сметка на богатството
на ламата и на приношенията от храмовете и онези, които нараняват
същества чрез хитри средства, за да постигнат собствените си цели всички те само нараняват себе си и другите и предизвикват
недоволството на боговете. Те са причина за срам и в този, и в следващия
живот. Ако се срамуваш от моята голота, трябва да се срамуваш повече от
големите си гърди, които не си имала, когато си се родила от майка си.
Мислиш си, че аз медитирам без храна и дрехи поради липса на
подаяния? Не е така. Вътрешно аз се страхувам от страданията на
самсара и нисшите сфери така както човек се страхува от това да бъде
хвърлен жив в пламъците. Когато виждам как хората се отдават на
удоволствия и на Осемте Светски Реакции, аз изпитвам отвращение, като
човек, преял с храна, който я повръща. Ужасен съм, все едно че виждам
окървавени ръце, които са убили собствения ми баща. Това е причината
за моето отричане.
В следните инструкции на Лама Марпа от Източните Урви бях
посъветван да не се отдавам на Осемте Светски Реакции: "Трябва да се
отречеш от храната, облеклото и славата. Трябва да сменяш едно
усамотено място с друго, трябва преди всичко да медитираш с пълно
отдаване и упорство, изоставяйки целите на този живот." Точно тези
инструкции изпълнявам и като правя така не само осигурявам щастието
на онези, които ме следват, но също и продължителното щастие на
всички други същества. След като часът на смъртта е несигурен, аз съм се
отрекъл от нещата на този живот и от начините за преследване на
Осемте Светски Реакции. Ако се опитам, не само че може да стана най-

нисшия от свитата на Бари Лоцава, но дори бих могъл да стана като него.
Обаче, тъй като искам да постигна Просветление в този живот, аз съм се
отдал на медитация. Пета, откажи се и ти от Осемте Светски Реакции и
ме последвай в снеговете на Лакчи да медитираме. Слънцето на
щастието ще засияе над теб в този и следващия живот, ако можеш да се
отречеш от Осемте Светски Реакции и да медитираш. Чуй песента на
своя брат:
Лама Защитник на Съществата и Въплъщение на Будите от Трите
Времена,
неопетнен от Осемте Светски Реакции,
Ти, който благославяш своите духовни последователи,
Преводачо Марпа, покланям се в нозете ти.
Чуй ме, сестро Пета, млада девойко,
обзета от желанията на този земен живот.
Чадър със спици от блестящо злато,
обточен с драперии от китайска коприна,
украсен прекрасно като опашка на паун,
с дръжка, направена от червено сандалово дърво с тези четири неща твоят по-голям брат би могъл да се сдобие, ако
пожелае.
Но тези неща произлизат от Осемте Светски Реакции.
А твоят брат ги е изоставил, защото слънцето на щастието е изгряло за
него.
Остави Осемте Светски Реакции, о, Пето, сестро моя,
остави ги и ме последвай в снеговете на Лакчи.
Нека отидем заедно в снеговете на Лакчи.
Ярко боядисан малък манастир високо над селото,
красноречиви беседи на млад лама,
хубав чай с масло, топлещ се на прекрасна печка,
млади монаси, горящи от желание да служат с тези четири неща твоят по-голям брат би могъл да се сдобие, ако
пожелае.
Но тези неща произлизат от Осемте Светски Реакции.
А твоят брат ги е изоставил, защото слънцето на щастието е изгряло за
него.
Остави Осемте Светски Реакции, о, Пето, сестро моя,
остави ги и ме последвай в снеговете на Лакчи.
Нека отидем заедно в снеговете на Лакчи.
Обреди, ритуали, гадаене и астрология,
игуменка, висшата свещеника, умела в лицемерието,
онези, които организират ритуални угощения за сетивно удоволствие,
сладки песнопения, предназначени да примамват последователките с тези четири неща твоят по-голям брат би могъл да се сдобие, ако
пожелае.
Но тези неща произлизат от Осемте Светски Реакции.
А твоят брат ги е изоставил, защото слънцето на щастието е изгряло за
него.

Остави Осемте Светски Реакции, о, Пето, сестро моя,
остави ги и ме последвай в снеговете на Лакчи.
Нека отидем заедно в снеговете на Лакчи.
Великолепен замък с извисяваща се кула,
усилено обработване на плодородни ниви,
хранителни запаси и съкровища, натрупани със скъперничество,
тълпа от слуги, увеличаващи обвързването със самсара с тези четири неща твоят по-голям брат би могъл да се сдобие, ако
пожелае.
Но тези неща произлизат от Осемте Светски Реакции.
А твоят брат ги е изоставил, защото слънцето на щастието е изгряло за
него.
Остави Осемте Светски Реакции, о, Пето, сестро моя,
остави ги и ме последвай в снеговете на Лакчи.
Нека отидем заедно в снеговете на Лакчи.
Изящния врат на страхотен жребец,
украсено седло, блестящо от скъпоценности,
воин със сияйни доспехи,
страстта да се подчинят враговете и да се защитят приятелите с тези четири неща твоят по-голям брат би могъл да се сдобие, ако
пожелае.
Но тези неща произлизат от Осемте Светски Реакции.
А твоят брат ги е изоставил, защото слънцето на щастието е изгряло за
него.
Остави Осемте Светски Реакции, о, Пето, сестро моя,
остави ги и ме последвай в снеговете на Лакчи.
Нека отидем заедно в снеговете на Лакчи.
Ако не отхвърлиш Осемте Светски Реакции,
ако не дойдеш в снеговете на Лакчи,
твоята сестринска привързаност ще ме разсейва.
От момента на раждането си човек не знае кога ще умре,
нямам време да отлагам за по-късно практиката си.
Ще се упражнявам да медитирам без разсейване.
Инструкциите на моя Лама облагодетелстват ума.
Като медитирам според тези инструкции,
ще постигна великото спокойствие на освобождението.
Затова отивам в снеговете на Лакчи.
Сестро, щом искаш избери Осемте Светски Реакции,
извършвай грехове, малки и големи.
Обвържи се с целия цикъл на съществуването,
и дори се опитай да достигнеш трите нисши сфери.
Ако се страхуваш от кръговрата на раждане и смърт,
остави Осемте Светски Реакции.
Нека отидем в снеговете на Лакчи.
Брат и сестра, нека отидем заедно в снеговете на Лакчи."

Това изпях и Пета отговори: "Това, което брат ми нарича Осем Светски
Реакции, хората наричат земно щастие. Нямаме щастие за даване.
Твоите приповдигнати слова са извинение, което прикрива осъзнаването
ти на факта, че никога няма да бъдеш като Лама Бари Лоцава. Няма да
отида до Лакчи, за да се сдобия с мизерия и да се лиша от храна и
облекло. Дори не знам къде е Лакчи. Вместо да бягаш и да се криеш в
скалите като елен, преследван от хрътки, стой на едно място и
практиката ти ще се засили, пък и за мен ще бъде по-лесно да те намеря.
Хората в този район изглежда те почитат. Така че остани за няколко дни
дори да не живееш тук постоянно. Направи си препаска от този плат. Аз
скоро ще се върна."
Обещах й да остана там няколко дни. Когато сестра ми замина за
Дингри, аз направих качулка, за да покрия главата си и си уших по едно
калъфче за всеки от пръстите на ръцете и краката си. След това уших
една торбичка за половия си орган. Сестра ми се върна след няколко дни
и попита: "Братко, уши ли плата?"
"Да."
Аз сложих и демонстрирах торбичките, които бях направил за
крайниците си.
Тя възкликна: "Вижте го! У брат ми не е останало нищо човешко! Не
само че няма никакъв срам, но и е съсипал плата, който изтъках с такъв
труд. Дали това е поради факта, че той няма време за нищо друго, освен
за медитация, или е защото има прекалено много време?"
Отговорих й: "Аз съм свят човек, който търси същинския смисъл на този
скъпоценен човешки живот. Знаейки какво е истински срам, аз оставам
верен на своите обети и предписания. Сестро, само ти се срамуваш от
моята голота. Дори и да поисках да отрежа половия си орган, не бих
посмял. Направих едно скромно покривало за него точно както ме беше
помолила, въпреки че прекъснах медитацията си. Тъй като считам
всички части от тялото си за еднакво важни, изработих тези калъфчета.
Платът ти не беше унищожен. Сега виждам, че ти се срамуваш повече
отколкото аз. Ако се изчервяваш при вида на моя орган, по същия начин
се изчервявай и при вида на своя. Ако за теб е по-добре да се отървеш от
нещо, което считаш за срамно, отърви се от своето собствено."
Като казах тези думи, лицето й потъмня. Аз продължих: "Освен това
светските хора не знаят как да изпитват срам. Те се срамуват от неща,
които са естествени, докато в същото време безсрамно се отдават на зли
дела, лицемерие, които са наистина срамни. Чуй песента на своя брат за
срама:
Поклон пред почитаемите лами,
благословете този просяк, така че да може да разбере срама.
Девойко Пета, обзета от фалшива скромност,
послушай за малко песента на брат си.
Ти, която чувстваш срам поради невежество,
се изчервяваш при вида на неща, които не са срамни.
Но аз, отшелника, знам какво е истински срам.
Ако живееш нормално чрез тяло, реч и ум,
как може да възникне разграничаващият срам?

Известно е, че се раждаме като мъже и жени,
разликите са ясни на всеки.
Истинската загриженост за скромност и благочестие
не може да бъде намерена сред светските хора.
Срамна е невестата, откупена със сребро,
също така е срамно детето в ръцете й.
Завистта, омразата и злите дела,
кражбата, измамата и хитростта,
предателството към приятели,
всички те са резултат от изопачено възприятие
и са наистина срамни. Но малцина се въздържат от тях.
Всички велики отшелници, които са се отрекли от този живот,
отдават целия си живот на Дхарма.
Чрез тайната практика на върховната Ваджраяна,
която е същността на всички жизнени практики,
няма причина да се изпитва лицемерен срам.
Следователно, Пета, не създавай собственото си нещастие.
Доведи ума си обратно до неговата естествена чистота."
Това изпях. Пета с подпухнало лице ми предложи цампа и месо, които
беше изпросила. После каза: "Без значение какво казвам, брат ми не ме
слуша. Но аз няма да те изоставя. Изяж тези неща и ще се опитам да
събера още."
Тя се приготви за тръгване. Зачудих се как бих могъл да я привлека към
Дхарма. Казах й: "Дори да не се занимаваш с религия, живей тук, без да
извършваш грехове, докато не свършат тези провизии." Тя остана през
това време с мен и аз й обясних колкото можах закона за карма.
Сестра ми постигна определено разбиране за Дхарма и желанието й за
светски неща започна да намалява.
*
Междувременно чичо ми умрял и леля ми започнала да изпитва искрени
угризения. Търсейки ме навсякъде, тя пристигна в Дрин, водейки един
дзо, натоварен с провизии. Тя остави животното там и натоварена с
колкото можеше да носи, пристигна при пещерата.
Пета я видя от високото. Веднага щом разпозна леля ни, тя възкликна:
"Тъй като леля ни причини на нас и майка ни цялото това страдание, подобре е да не я срещаш." След това Пета издърпа гредата, която служеше
за мостче към входа на пещерата ни. В този момент леля ни пристигна от
другата страна.
"Племенничке - каза тя, - не издърпвай гредата. Леля ти е тук." Пета
отговори: "Че аз точно затова я издърпвам."
"Така е, племенничке, но сега едно ужасно чувство на угризение се
породи в мен. Дойдох да ви намеря вас двамата, така че сложи обратно
мостчето. Ако не го сложиш, поне кажи на брат си, че съм тук."
Бях от другата страна на процепа и се бях изкачил на върха на една
скала, където и останах. Леля се поклони, направи прострации и
непрестанно молеше да ме види. Помислих си: "В крайна сметка, ако не

се срещна с нея, няма да постъпя според Дхарма. Но първо трябва да я
порицая."
Затова казах: "По принцип аз съм се освободил от привързаност към
роднините и особено към своите чичо и леля. Първо вие ни докарахте до
мизерия. Дори и след като се отдадох на религиозния път и дойдох да
прося вие грубо ме нападнахте. Ето защо не ме е грижа за теб. Песента,
която ще изпея, ще ти каже защо. Слушай!" И след това изпях на леля си
тази Песен на Срама:
"О, Състрадателни, изпълнен с милост към всички същества,
Преводачо Марпа, покланям се в нозете ти.
Бъди опора за този просяк, който няма друга защита.
О, лельо, не си ли спомняш какво направи?
Ако си забравила, ще ти напомня с тази песен.
В мизерната земя на Кя Нгаца,
ние, майка и деца, загубихме благородния си баща.
След това цялото ни състояние ни беше отнето
и в замяна ни беше дадена бедност.
Бяхме разпръснати като боб от пръчка
от теб, а също и от чичо ни.
От този ден насетне аз се отказах от всякаква привързаност към своите
роднини.
Но скитайки из света,
аз закопнях да видя майка си и сестра си и се завърнах вкъщи.
Майка ми беше умряла, а сестра ми - заминала.
Налегнат от тъга и отчаяние, аз се отдадох на медитация.
Тъй като бях изнемощял, напуснах пещерата си да прося
и се озовах пред шатрата на леля си.
Разпознала бедния отшелник, тя се поддаде на гняв и насилие.
Извика кучето си и го насъска срещу мен.
Използвайки кол от шатрата като оръжие,
тя преби тялото ми както се груха зърно.
Паднах по лице в една локва.
Когато бях на прага да изгубя ценния си живот,
тя ми изкрещя: "Зло чудовище", и ме нарече срам за рода.
Сърцето ми, смазано от тези ужасни думи,
бе разкъсано от болка и се изпълни с ярост.
Без дъх и зашеметен, аз не можех да говоря.
С безкрайни измами тя взе къщата и нивите ми,
макар че аз не ги исках повече.
Ум на демон обитава тялото на леля ми.
От този ден насетне аз изоставих всякакви чувства към нея.
След това, когато пристигнах на вратата на чичо си,
той със злоба в сърцето си отправи ужасни думи съм мен:
"Дойде демонът на унищожението!"
и извика съседите да му помогнат да ме убие.
Той ме прокле с всякакви обидни думи.
Дъжд от камъни полетя към мен

и облак стрели се спусна върху ми.
Сърцето ми беше поразено от непоносима болка.
В този момент бях близо до смъртта.
В тялото на чичо ми има сърце на касапин.
От този ден изоставих всичките си чувства към него.
Към този беден отшелник роднините са по-жестоки от враговете.
По-късно, когато медитирах в планините,
изпълнената с вяра Зесай, която не можеше да ме изостави,
дойде при мен, подтиквана от своята любов.
С думи на обич успокояващи ума ми, тя утеши нараненото ми сърце.
С питателна храна и питие, тя утоли жаждата и глада ми.
Аз съм й дълбоко благодарен.
Но въпреки това, няма причина да виждам никого,
освен последователи на Дхарма, дори и Зесай,
а още по-малка причина имам да виждам леля си.
Така че, тръгвай си сега, докато все още е ден."
Така говорих. Леля ми, ридаеща и непрестанно правеща прострации, ме
умоляваше: "Племеннико, ти беше прав за всичко това. Моля за
опрощението ти и искрено признавам вината си. Угризението ми е
ужасно. Никога не съм губила чувството си към вас, племенници мои,
затова дойдох да ви търся. Моля ви, разрешете ми да ви видя. Ако не
изпълните желанието ми, ще се самоубия."
Не можех да си позволя да я отблъсна, но точно като слагах мостчето на
място, Пета ми прошепна много причини поради които не трябваше да
виждам леля си. Без да й обръщам внимание, отговорих: "Обикновено
човешкият ум се замърсява като пие от същия източник, от който пие
онзи, предал човешкото доверие. Но леля ми не е предала никакво
свещено доверие. И тъй като съм отдаден на Дхарма, аз ще я приема." С
тези думи аз сложих гредата на мястото й. Приех леля си според нейното
желание. Надълго и нашироко й обясних закона за карма. Тя посвети
цялото си внимание на практикуването на Дхарма. Впоследствие стана
йогини, която постигна собственото си освобождение чрез медитация.
В този момент Шива Йо Репа (Репа Спокойната Светлина) попита
Учителя: "Учителю, когато получавахте религиозни инструкции,
показвахте ли голяма преданост към ламата? Постоянството Ви в
медитацията Ви е било толкова невъобразимо голямо, че в сравнение с
това нашата практика е чиста преструвка. Това няма да ни доведе до
освобождение. Какво бихме могли да направим?" Казвайки това, той
заплака.
Учителят отговори:
"Като вземем предвид цялото нещастие на самсара и нисшите сфери,
моята преданост и постоянство не изглеждат големи. Разумните хора,
които приемат великия закон за причината и резултата, са способни на
такова постоянство. Онези, които не вярват в Дхарма, притежават слабо
разбиране и са неспособни да изоставят Осемте Светски Реакции. Затова
е необходимо да се вярва в закона на карма. Когато човек постоянно
показва признаци на недоверие дори и в очевидните аспекти на карма,

много е по-трудно да разбере пустотата на нещата и да повярва в нея,
въпреки обширните обяснения, основани на думите на Буда, и разумните
доводи. Ако човек вярваше в пустотата на нещата, той би възприемал
взаимозависимостта на причината и резултата като присъщи на самата
Пустота. Освен това би прилагал с по-голяма преданост благородните
принципи. Основата на цялата Дхарма практика се намира във вярата в
закона за карма и следователно за теб е много важно да се отдадеш с
цялото си сърце на премахването на лоши дела и на практикуването на
добродетели.
Въпреки че отначало бях неспособен да разбера значението на
Пустотата, аз се доверявах на закона за карма. Това е причината, поради
която след като извърших толкова много престъпления си помислих, че
няма да мога да избегна нисшите сфери. Страхът ми беше толкова голям,
това ме принуди да почитам ламата си и да се отдам на медитация.
Ти също трябва да живееш сам в планинско усамотение и да изпълняваш
практиката на езотеричното учение според моите инструкции. И аз,
стария човек, те уверявам, че ще постигнеш освобождение."
Тогава Бодхираджа от Нгандзонг попита:
"Лама Ринпоче, на мен ми се струва, че Вие или сте въплъщение на Буда
Ваджрадхара и сте извършил всички тези действия за благото на
чувстващите същества, или сте велик Бодхисатва, който е постигнал
нивото на "Незавръщане" и който е натрупал невъобразима заслуга в
продължение на много аеони. Във Вас аз виждам всички характеристики
на един истински йогин, който жертва живота си за практиката на
Дхарма. Ние, човешките същества, не можем дори да допуснем обхвата
на Вашия аскетизъм и на Вашата преданост към ламата Ви, да не
говорим да го практикуваме сами. Ако смеехме да практикуваме по този
начин, телата ни не биха издържали на такова изпитание. Затова е
сигурно, че сте бил Буда или Бодхисатва от самото начало. Така че,
въпреки че съм неспособен за религия, вярвам, че ние, чувстващите
същества, ще бъдем поведени към освобождението от самсара, виждайки
лицето Ви и чувайки думите Ви. Почитаеми Учителю, моля Ви кажете ни
дали сте въплъщение на Буда, или Бодхисатва."
Учителят отговори:
"Никога не съм чувал да съм нечие въплъщение. Може би съм
въплъщението на същество от трите нисши свята, но щом ме виждаш
като Буда, ти ще получиш благословията му поради добродетелта от
своята вяра. Въпреки че убеждението ти, че съм въплъщение, се дължи
на предаността ти към мен, всъщност няма по-голяма пречка за твоята
практика. Това е изкривяване на истинската Дхарма. Грешката е в това,
че не признаваш истинската същност на постижението на великите
йогини. Дхарма е толкова ефективна, че дори и голям грешник като мен
е достигнал до състояние недалеч от Просветлението поради вярата ми в
карма и последвалото ми отричане от целите на светския живот и
особено благодарение на моята еднонасочена отдаденост на медитация.
По-точно, ако получиш посвещение и тайни инструкции, които
пораждат спонтанно пробуждане, незамъглено от концептуализации, и
ако след това медитираш под ръководството на просветлен лама, ти без
съмнение ще постигнеш Просветление.

Ако извършваш десетте погрешни дела и петте смъртоносни гряха, без
съмнение ще се преродиш във вихъра на нисшите сфери. Това е поради
липса на вяра в карма и много малко отдаденост на Дхарма.
У онзи, който от цялото си сърце вярва в карма и се ужасява от
страданието на нисшите сфери, ще възникне силен копнеж към
просветление. Това ще го накара да се отдаде на лама, на медитация и да
поддържа дълбоко прозрение. За всеки обикновен човек е възможно да
постоянства като мен. Да се счита човек с такова постоянство за
въплъщение на Буда или Бодхисатва, е признак на липса на вяра в
краткия път. Доверете се на великия закон за причината и резултата.
Разсъждавайте върху житията на просветлените учители, обмисляйте
карма, страданието в кръговрата на съществуването, истинската стойност
на човешкия живот и неизвестността на часа на смъртта. Отдайте се на
практиката на Ваджраяна.
Аз се лиших от храна, облекло и признание. Засилих ума си и, без да ме е
грижа за трудностите, на които подложих тялото си, отидох да
медитирам в усамотението на планините. След това добродетелта на
духовното състояние се прояви. Следвайте примера ми с цялото си
сърце."
Така рече Учителя. Това е седмата глава, в която той разказва как се е
подчинявал на инструкциите на ламата си, как се е отрекъл от живота си,
как е практикувал ужасни лишения и как се е оттеглил да медитира в
планините.

Осма глава
Отшелничества
След това Ретчунг попита: "Учителю, няма нищо по-прекрасно от
същността на Вашия живот, която наистина е причина за радостен смях.
Но външната му форма става причина за унилост и сълзи. Моля Ви,
разкажете ни за онези страни от живота Ви, които биха предизвикали
смях."
Учителят отговори: "Частта от живота ми, която е причина за радостен
смях е това, че постоянствах в медитацията, служех на Дхарма и водех
човешки и нечовешки същества към постигането на Освобождение."
Ретчунг попита: "Учителю, кои бяха първите от тези човешки и
нечовешки същества?"
Учителят отговори: "Първо, нечовешки същества дойдоха да ме
измъчват, а след това дойдоха първите човешки ученици. След това при
мен дойде богинята Церингма в човешка форма. Най-накрая се появиха
други човешки ученици. Сега предричам, че богинята Церингма и
ученикът ми Упатонпа (Гампопа) от Ю ще разпространят учението ми."
Така рече Учителят.
После Репа от Себан попита: "Учителю, основните Ви места за
отшелничество са били Лакчи и Чхуар. Освен пещерите, които
споменахте по-рано, къде другаде сте медитирал?"
Миларепа отговори: "При връх Йомо Гангра в Непал, в шест известни и
открити пещери, в шест неизвестни пещери, в шест тайни пещери и в
други две - общо двадесет. Освен това имаше четири известни големи

пещери и четири неизвестни големи пещери. Това включва всичките ми
места на медитация, освен няколко малки пещери, където
обстоятелствата бяха благоприятни. В резултат на медитацията си
постигнах пълно пробуждане, при което обектът, върху който медитирах,
действието на медитацията и субектът, който медитираше, се сляха в
едно, така че вече не знам как да медитирам."
Тогава Ретчуннг каза: "Учителю, тъй като напълно сте премахнал
петната на разграничаването, вашите скромни ученици са Ви дълбоко
благодарни за радостта от постигането на истинско разбиране и
автентично преживяване. Моля Ви, за духовното благо на бъдещите
поколения, кажете имената на всяка от тези известни, по-малко известни
и неизвестни пещери, а също и на големите пещери."
Учителят отговори: "Шестте външни известни пещери са: средната
пещера на Дакар Тасу Умадзоннг (Скалата подобна на Бял Конски Зъб),
Минкюг Дибма (Сянката на Плеадите), Лингпа Дакмар Дзонг (Червената
Скала), Рагма Джнгчуб Дзонг (Рагма Пещерата на Просветлението),
Кянгпчен Намкха Дзонг (Небесното Знаме), Дагкя Дордже Дзонг (Сивата
Скална Ваджра). Шестте неизвестни пещери са: Чонглунг Кюнг (Орелът
от Чонглунг), Кюпух Нйима Дзонг (Горният Замък на Радостта),
Кхуджук Енпа Дзонг (Самотната Кукувица), Шелпухк Чушинг Дзонг
(Кристалното Бамбуково Дърво), Беце Дойон (Сетивното Удоволствие на
Беце), Цикпа Кангтхил Дзонг (Основа на Стената). Шестте тайни пещери
са: Гядак Намкха Дзонг (Скала и Небе), Такпук Сенгйе Дзонг (Лъв и
Тигър), Бейпухк Мамо Дзонг (Тайната Пещера на Богинята), Лапук Пема
Дзонг (Лотосът на Голямата Пещера), Ланго Луду Дзонг (Слонската
Порта на Змиевидните Богове), Трогйел Дордже Дзонг (Гневният
Дордже Цар). Двете други пещери са: Кюпук Нйима Дзонг (Слънчевият
Замък на Радостта), Потхо Намкха Дзонг (Небето на Върховете).
Четирите известни големи пещери са: Нянанг Допа Пук Пук (Подобната
на Стомах Пещера на Нянанг), Лакчи Дубал Пук (Демонът Владетел на
Лакчи), Дринги Диче Пук (Езикът на Дри в Дрин), Тиси Дзуту Пук
(Чудотворната Пещера на Връх Кайлаш). Четирите неизвестни пещери
са: Цай Гангцук Пук (Пещерата на Твърдия Корен), Ронгйи Осей Пук
(Сияйната Яснота на Ронг), Ралай Заог Пук (Копринената Пещера на
Козята Планина), Кутханги Пукрон Пук (Пещерата на Гълъба от
Кутханк).
Ако медитирате в тези пещери, ще бъдете в усамотение и ще имате
благоприятни обстоятелства. Идете там и медитирайте и ще получите
благословията на моята приемственост."
Когато Учителят каза това, всички ученици и последователи, мъже и
жени, почувстваха в сърцата си преситеност от самсара и стремеж към
освобождение и бяха обзети от вяра и състрадание отвъд всякакви
граници.
Когато в тях възникна дълбоко отвращение към земната суета на Осемте
Светски Реакции, те се посветиха с тяло, реч и ум на ученията на Буда и
благоденствието на чувстващите същества. Те дадоха обет да прекратят
своето скитане и да медитирате в планинско усамотение със силна
решимост, постоянство и аскетизъм. Божествата защитници обещаха да
защитават учението.
Най-добрите сред последователите-миряни се отказаха от светския
живот и много мъже и жени, които бяха последвали Учителя,

медитираха и се пробудиха за истинската същност на реалността. Попосредствените практикуващи дадоха обети да медитират за няколко
месеца или за няколко години, дори и начинаещите дадоха обет да се
въздържат от поне един грях и да практикуват поне една добродетел
през остатъка от живота си. Всеки изпълни своите обети.
Аз записах точните думи, казани от Учителя, показвайки как той
допринесе голяма полза на всички, които следваха пътя на медитацията.
Сега ще дам малко повече подробности за живота на Учителя.
Имаше три големи групи от последователи: зле настроените нечовешки
същества, които Учителят подчини, онези предани ученици, които
Учителят поведе към освобождението, и последователи миряни от
всички нива от различни области, за които Учителят завъртя Колелото
на Закона.
Първо, що се отнася до покоряването на нечовешките същества.
Учителят даде на демона-цар Бинаяка при Червената Скала на Шонгунг
учението за Шестте Начина да си Напомняш за своя Лама. Според
инструкциите на Лама Марпа, Учителят отиде до Лакчи да медитира.
Докато подтикваше великия Бог Ганеша (Царя на Пречещите Сили) да
приеме предписанията, Учителят изпя за Лакчи Чузанг. На следващата
година когато пътуваше към Нети в Лакчи, той изпя своята известна
Песен за Снеговете. Според инструкциите на ламата и собственото си
желание да отиде при връх Пейбар в Мангьол и при Йолмо Гангра в
Непал, той мина през Гунгтханг. Привлечен от пещерата Лингпа, той
остана там известно време и изпя една песен на Демонката от Пещерата
Лингпа. В Рагма, Пещерата на Просветлението, близо до връх Пейбар
той изпя песента, която умиротвори Богинята на Земята и един местен
дух, населяващ Пещерата Рагма.
Докато живееше в пещерата Небесното Знаме, Учителят работеше за
благото на много човешки и нечовешки същества. Оттам той отиде до
връх Йолмо Гангра и живя в пещерата на Лъва и Тигъра в гората
Сингала, извършвайки дела, благотворни за много човешки и
нечовешки същества. Междувременно той получи знак да се върне
обратно в Тибет, да медитира в планинско усамотение и да действа за
благото на всички същества. След като се беше върнал в Тибет, той
отседна в пещерата Гунгтханг и изпя Песента на Гълъбите.
На второ място, що се отнася до това как той срещна духовните си
синове: Докато Учителят живееше в пещерата Сивата Скална Ваджра и
медитираше за благото на чувстващите същества, неговият идам
предрече идването на всичките му ученици, и особено на ученика
Ретчунг Дордже Драгпа, чиято мисия щеше да бъде да донесе тайните
устни инструкции на дакините от определени места. И когато Учителят
беше при Копринената Пещера на Козята Планина в Гунгтханг, той
срещна духовния си син Ретчунг. По-късно Ретчунг отиде до Индия, за да
бъде излекуван от болест и като се върна учителят и ученикът му се
срещнаха отново.
В пещерата на Сияйната Яснота той срещна Цакуп Репа и на път за
Пещерата на Просветлението срещна Сангйе Кяб Репа (Просветленият
Защитник). След това той отиде при Пещерата на Нянанг, където срещна
Шакягуна от Кьо, който вече беше последовател и го изведе на пътя към
освобождението, давайки му посвещение и инструкции.

На път за Тагу той срещна една жена на име Пей Дар Бум (Сто Хиляди
Победоносни Знамена) при Лонум под Чунг.
На връщане срещна Репа от Себан при хана на Йеру на север.
Продължавайки към Гялгйи Шри при Латьо той срещна Репа от Дигон.
През есента, като отиваше да проси, срещна Шива Йо Репа (Спокойната
Светлина) при Стоте Хиляди Живачни Мъниста.
След това при Бачак Гора в Ченлунг той срещна Репа от Нгандзонг
(Злата Пещера).
Докато живееше в Лакчи, той беше подтикнат от дакините да изпълни
определено предсказание на ламата. На път към връх Кайлаш срещна
Дампа Гякпукуа. Когато пристигна при връх Лоуокере, срещна Репа от
Карчхунг. Докато прекарваше зимата на снежните склонове на Дице
(Върха Ди) в Пуранг той срещна Дарма Уангчхуг Репа. През пролетта,
след като беше отишъл при връх Кайлаш, той пя за Кайлаш, където
победи свещеника от Бон, Наро Бьон Чхунг в състезание по чудеса.
След това той се върна при Сивата Скална Ваджра, където срещна Репа
от Ронгчхунг. Упътен от дакините, той отиде при Тайната Пещера на
Богинята. Като остана там няколко дни, той беше открит от овчар,
наречен Лукдзи Репа, който след това стана мъдрец. После срещна Репо
отшелникът от Шен при Лотоса на Голямата Пещера. Тези двама мъже
му служеха по-късно докато живееше в пещерата Слонската Порта на
Змиевидните Богове и в Тайната Пещера на Богинята.
На път към Чхородиг срещна жена, наречена Речунгма, при Нйишанг
Гурта. В Монт той срещна Репа Ловеца, който по-късно разпространи
славата на Учителя в Непал. Подтикнат от послание от богинята Тара,
царят на Кхокхом почете Учителя.
По покана на Ретчунг и Репа Отшелникът от Шен, Учителят остана в
една пещера, наречена Дхо Нйеньон-Пук в Лакчи и на следващата
година живя на урвата Чхонглунг. Когато беше отишъл в Чхуар той
инструктира своите ученици в три умилостивяващи ритуала за
призоваване на богинята Церингма. Слизайки в Дриндинг, той срещна
Дордже Уангчуг Репа. Когато учител и ученици живееха в пещерата
Бейпо при Нянанг, той срещна индийския светец Дхармабодхи, който
отдаде почит на Учителя. С нарастването на славата на Миларепа, Дарло
- учител по метафизика, започна да завижда и го предизвика на дебат.
Учителят победоносно отговори с висша духовна мъдрост и с
извършване на чудотворни подвизи. След това пя песни за Ретчунг и
Тибу. По това време срещна Репа от Мегон при Подобната на Стомах
Пещера. При Черните Ивици, една пещера в Нянанг той срещна младо
момиче, наречено Салей Йо Рема (Блестящата Светлина).
След това Учителят се оттегли в пещерата Червената Скала, разположена
на един висок рид. Предвидил, че Ретчунг се връща от Индия, той
отишъл да го посрещне. Това беше особен повод за Песента за Рога от Як
и Песента за Дивото Магаре.
След това, отивайки до Чхуар, той срещна Репа Ленския Отшелник от
Дакпо. На хълма Троди Ташиганг (Благословеното Щастие) той срещна
Гампопа Дао Шхонну, несравнимия монах-лекар от Дакпо, който беше
учител от Ваджраяна. Велик Бодхисатва, той се въплътил в човешка
форма за благото на чувстващите същества, както е било предречено от
Буда. Гампопа стана най-великия ученик на Учителя. Докато Учителят
живееше в Омчхунг (Малкия Тамариск) в Чхуар, той срещна монаха

Лотьон, който отначало му се противопостави, но по-късно му стана
ученик. След това докато живееше в пещерата Слънчев Замък на
Радостта, той срещна Дретон Трашибар. По време на периода, в който
Учителя се беше отдел на упражняването на велики йогически сили,
един монах наречен Чаруа от Ликор го следваше и му служеше.
Както беше предсказано от дакините, сред своите ученици учителя
имаше осем духовни синове, тринадесет близки ученици и четири
сестри. Всичките тези двадесет и пет станаха пробудени Учители. Има
обстойни разкази за срещите му с всеки един от тези ученици, наситени
със споделени преживявания (Стоте Хиляди Песни на Миларепа).
На трето място, що се отнася до учениците и последователите миряни от
много области, Учителя разказа как е срещнал велики ученици в
неизвестните и тайни пещери. Той разказа за тези срещи, но не уточни в
каква последователност са се случили. В разказите бяха включени
отговорите, които Учителя даде на въпроси, зададени му от монаси и
последователи миряни. Докато беше с Гампопа, той разказа историята
как се срещнал с един свещеник от религията Бон. След това, като отиде
в Нянанг, даде посвещения и извърши ритуала на упълномощение и
освещаване. При Царма той срещна две жени ученички, Шен Дормо и
Лексе Бум. Там той даде инструкции на Чидрьо Тхигцакма, за да може да
се подготви за смъртта.
След това той отиде с Ретчунг до Лакчи, спря при пещерата Демона
Завоевател и обикаляше из околността.
Продължи пътуването си и посети пещерата Онази, Която Пронизва
Небето.
Най-накрая, докато беше отседнал в Пещерата, Подобна на Стомах при
Нянянг, по молба на своите последователи миряни разказа живота си и
пя за отпътуването на Ретчунг към провинция Ю. Подтикнат от една
дакини на име Шенгдхонгма (Лъвско Лице). Той се срещна с Дампа,
индийки светец, в Тхонгма.
При Лешинг извърши за майка си специален ритуал, наречен
Състрадателно Превеждане на Мъртвите през Състоянието Бардо, за да
може да се отплати за нейната доброта. При Царма даде последните си
инструкции към учениците миряни и към другите жители на Нянанг. По
време на пътуването си към Чхуар срещна Лхадже Янгде, жител на
Дингри. Когато пристигна в Чхуар пя за второто отпътуване на Ретчунг
към провинция Ю. Той срещна благодетеля Таши Цек при Лхаро в Дрин.
При Дакхар в Дрин срещна Зесай Бум (бившата му годеница), Кхуджук и
други последователи миряни.
Върху Червената Скала на един висок рид той унищожи четирите Мари.
Там отговори на въпроси, зададени му от един последовател на
Ваджраяна, достави невъобразима радост на всичките си ученици и
извърши телесни преобразявания.
Безброй хора получиха учения, знайни и незнайни, по времето, през
което Учителя завъртя колелото на закона. Водени от Учителя, найнапредналите ученици постигнаха Просветление. По-малко развитите
ученици бяха доведени до състоянието на пробуждане и им беше
показан пътя към освобождението. Най-слабо развитите той изведе на
пътя към Бодхичита. Чрез усърдно прилагане на предписанията на
Бодхисатвите те бяха доведени до едно стабилно ниво на осъзнаване.

Дори и у най-малко развитите той пося семето на добродетелта и ги
увери, че ще постигнат спокойствието на висшите сфери в своя живот.
Със състрадание, безгранично като небето, Учителя защити безкрайно
много същества от нещастията на самсара и нисшите сфери, донасяйки
светлината на ученията на Буда.
Всички тези страни от живота на Учителя са обстойно разгледани в Гур
Бум (Стоте Хиляди Песни).
Това е осмата глава, в която Учителя допринесе много за ученията на
Буда и всички чувстващи същества чрез плода да своята медитация.

Девета глава
Нирвана
По това време имаше един много богат и влиятелен лама, наречен Геше
Цакупуа, който живееше в Дрин. Отначало той демонстрираше почит
към учителя, но по-късно се поддаде се на завист и в желанието си да
унижи Учителя пред множеството му благодетели, се престори, че е
измъчван от съмнения и му зададе много въпроси.
По време на първия месец от есента в годината на Дървения Тигър
Учителя беше поканен да присъства на сватбено угощение в Дрин. Геше
Цакупуа също беше там. Той се поклони, надявайки се, че Учителя ще
отвърне на поклона му пред присъстващите. Учителя никога не се беше
покланял пред никого, нито беше отвръщал на нечий поклон, освен пред
своя лама и според обичая си, не отвърна на поклона.
Геше си помисли: "Какво! Учител, толкова учен като мен, отдава почит
на един невеж глупак и не получава уважение в замяна! Ще го накарам
да плати за моето унижение." И като му подаде текст по будистка логика,
той каза: "Учителю, ще бъдете ли така добър да разсеете несигурността
ми и да ми обясните това дума по дума?"
Учителя отговори: "Много добре знаеш концептуалното значение на
този текст. Но истинското духовно значение се разкрива в изоставянето
на Осемте Светски Реакции и личното его, чрез унищожаването на
погрешното възприемане на реалността посредством осъзнаването на
единствения вкус на Самсара и Нирвана и чрез медитация в планинско
усамотение. Извън това, словесните спорове и показването на това кое
след кое следва е напълно безсмислено, ако човек не практикува Дхарма.
Никога не съм изучавал логика, не знам нищо за нея, а ако някога съм
знаел, забравил съм го. Ще ти кажа защо. Послушай тази песен:
Покланям се пред Преводача Марпа,
нека ме благослови и ме пази от спорове.
Благословията на моя лама проникна в ума ми.
Никога не бил съм обземан от разсейване.
След като медитирах върху любовта и състраданието,
забравих разликата между себе си и другите.
След като медитирах върху ламата си,

забравих влиятелните и силните.
След като медитирах постоянно върху своя идам,
забравих грубия свята на сетивата.
След като медитирах върху инструкциите на тайната традиция,
забравих книгите по диалектика.
След като бях поддържал чисто осъзнаване,
забравих илюзиите на невежеството.
След като бях медитирал върху същинската природа на ума като Трикая,
забравих надеждите и страховете.
След като бях медитирал върху този и следващия живот, забравих страха
от раждането и смъртта.
След като опитах радостите на усамотението,
забравих необходимостта да угаждам на роднини и приятели.
След като усвоих учението в потока на своето съзнание,
забравих как да се впускам в полемики върху Учението.
След като медитирах върху онова, което е невъзникващо, непреставащо и
непребиваващо,
пренебрегнах всички общоприети форми.
След като медитирах върху възприемането на явленията като Дхармакая,
забравих всички концептуални форми на медитация.
След като пребивавах в неизменното състояние на естественост,
забравих пътищата на лицемерието.
След като живях смирено чрез тяло и ум,
забравих надменността и арогантността на великите.
След като направих от тялото си манастир,
забравих външните манастири.
След като прегърнах духа, вместо буквите,
забравих как да си играя с думи.
След като ти си Учител, обясни сам трактата."
Така каза той.
Геше продължи: "Това може да е пътя на отшелника, но ако го
противопоставя на моите учени аргументи, твоите беседи не биха
продължили. Надявах се, че ти си благороден човек, и затова ти се
поклоних."
Тези думи не се харесаха на благодетелите. В един глас те му казаха:
"Учителю Геше, колкото и да си учен, на земята има много като теб. Но

не можеш да се сравниш и с косъмче от тялото на Учителя. Просто си
кротувай и мълчи. Увеличавай богатството си колкото можеш, тъй като
си нямаш даже и представа за религията."
Въпреки растящото му недоволство, Геше не можа да протестира след
като всички подкрепиха Миларепа. Лицето му потъмня и той си
помисли: "Миларепа действа и се държи като луд човек, който нищо не
знае. Чрез лъжите и позьорството си той унижава учението на Буда и
живее от дарове, придобити чрез измама. А аз, който имам толкова
знания и съм най-богатият и влиятелен човек в тази област, сега не ме
броят и за куче, що се отнася до религиозните въпроси. Трябва да
направя нещо по този въпрос."
След това той смеси малко пресечено мляко с отрова. Като обеща на
любовницата си голям тюркоаз, той я изпрати с отровата до пещерата
Дрин, където беше отседнал Учителя.
Учителя знаеше, че най-близките му ученици вече са просветлени и че
дори да не вземе отровата, времето му да умре вече е дошло. Знаеше
същото така и че, ако жената не получи тюркоаза преди той да изпие
отровата, никога няма да го получи. Затова й каза: "Няма да изпия това
сега, донеси го по-късно и тогава ще го изпия."
Чудейки се дали Учителят не я подозира, жената, притеснена и
засрамена, се върна при Геше Цапукуа.
"Поради своето ясновидство - каза тя - Учителя ме заподозря и отказа да
пие."
Геше отговори: "Ако той наистина беше ясновидец, нямаше да ти каже да
го занесеш обратно. Щеше да те накара сама да го изпиеш. Това, че не го
е направил, доказва, че не притежава ясновидство. Вземи този тюркоаз.
Иди, намери Учителя и се увери, че ще изпие отровата."
Той й даде тюркоаза и тя отговори: "Всеки вярва, че е ясновидец, така че
трябва да е истина. Затова той не я изпи в началото и съм сигурна, че и
сега няма да я изпие. Още повече, прекалено много се страхувам да го
направя. Няма да отида! Не искам тюркоаза ти."
Геше отговори: "Миряните вярват, че той е ясновидец, защото не са чели
писанията и защото са били подведени от неговите лъжи. В моите книги
хората, надарени с ясновидство, не са такива като него. Уверявам те, че
той не е ясновидец. След като получа доказателство за това, че е изпил
питието, ние ще се оженим. От доста време живеем заедно и както
казват, няма разлика дали ще изядеш малко чесън, или много.
Освен този тюркоаз на теб ще ти бъде поверена грижата за всичките ми
притежания и във, и извън домакинството, ще споделяме всичките си
радости и скърби и ще бъдем едно семейство. Така че направи найдоброто, което можеш."
С надеждата, че тези обещания ще се изпълнят, тя смеси малко отрова с
пресечно мляко и го занесе на Учителя, който тогава беше отседнал в
Троде Ташиганг. Учителя се усмихна и взе съда от ръцете й. Тя си
помисли: "Гешето е прав. Май той не е ясновидец. Докато си мислеше
това, Учителя й каза: "Значи ти дадоха тюркоаза, за делото, което
извършваш?"
Обзета от объркване, тя се поклони и каза с ридаещ, треперещ глас: "Взех
тюркоаза, но те моля, не изпивай питието. Върни ми го. Аз съм
безразсъдна грешница."
"Какво ще правиш с него?"

"Виновна съм и сама ще го изпия."
Учителя продължи:
"Преди всичко притежавам прекалено много състрадание, за да ти
позволя да го изпиеш. Това би нарушило същността на предписанието на
Бодхисатвата и би довело до много тежки духовни последствия. Мисията
ми завърши и животът ми идва до своя край. Дошло е времето, когато
трябва да отида в друга сфера. Само по себе си питието не би могло и
най-малко да ме нарани. Няма значение дали ще го изпия, или не. Но
ако го бях изпил първия път, ти нямаше да получиш тюркоаза като
награда за престъплението си. Сега, когато тюркоазът е в ръцете ти, аз
ще пия, за да задоволя желанието на Геше и да съм сигурен, че ще
спечелиш тюркоаза.
Що се отнася до другите обещания на Геше, те няма да се изпълнят. Той
каза много неща за моето поведение. В това, което каза, няма никаква
истина, така че и двамата ще изпитате ужасни угризения. Когато това се
случи, за да можете да се пречистите, стремете се към самоосъзнаване в
този живот. Не извършвайте никакви подобни престъпления, дори само
за да запазите живота си. Призовавайте мен и духовните ми синове от
все сърце. И ти, и Геше винаги сте отрязвали пътя си към щастието и сте
намирали само мъка. Този път ще се опитам да ви пречистя от лошата ви
карма. Докато съм жив не говори на никого за това. След това всички ще
чуят за него. Въпреки че никога не си виждала с очите си, нито си чувала
с ушите си истината за моите думи, добре запомни това, което ти казвам
сега. Ще дойде време, когато ще разбереш, че е вярно."
След като каза това, той изпи отровата. Когато жената разказа това на
Геше Цакпуа, той отвърна: "Не всичко, което казва той е вярно, точно
както не всяка храна става за ядене. На мен ми стига, че той прие
отровата. Сега не говори за това."
Междувременно Учителя каза: "Хора от Нянанг и Дингри и всички
благодетели и последователи, пригответе ритуално угощение и се
съберете около мен. Нека дойдат и всички останали хора в района, които
не са ме виждали, но искат да ме срещнат.
Всички ученици разпространиха думите му. Мнозина от онези, които
чуха това, не повярваха, че Учителя наистина ги е казал. Но верните
миряни и ученици, които следваха ученията, а и други хора, които искаха
да срещнат Учителя, се събраха при Чхуар.
След това в продължение на много дни Учителя им говори за доктрината
на карма на обикновено ниво и за присъщата природа на реалността на
по-висше ниво.
В това време някой от главните ученици ясно видяха, че небето е
изпълнено с богове, слушащи думите на Учителя. Много други, като
почувстваха, че небето и земята са изпълнени с богове и хора, слушащи
учението, изпитаха състояние на велика радост. Всички ясно видяха една
дъга като балдахин, която се появи в лазурното небе. А петцветни облаци
приеха форми на жертвени приношения, чадъри и безброй знамена,
изпълващи пространството. Изсипа се дъжд от цветя в пет различни
цвята. Чуваше се прекрасна музика и са разнасяше аромата на екзотични
парфюми.

По-незначителните ученици, като видяха тези чудеса, попитаха Учителя:
"Струва ни се, че небето и земята са изпълнени с богове и хора, слушащи
Дхарма и обзети от радост. Каква е причината за тези чудеса?"
Учителят отговори: "Добрите ученици-хора като вас, просветлени
йогини и последователи миряни са малко, но небесните слушатели
запълват цялото пространство на небесата и ни предлагат петте обекта
на сетивната радост и това е което предизвиква чувство на благополучие
у вас. Това е причината за знаците наоколо, които едни от вас чувстват, а
други възприемат пряко."
"Ами тогава - казаха те, - защо не всички виждат знаците?"
"Сред боговете има много, които са постигнали пробудени състояния на
"незавръщане" и други, които са постигнали пробудено прозрение. За да
види боговете, на човек му трябва проницателно виждане, или усилен
стремеж към добродетел и осъзнаване - ум, неопетнен от заблуди и
замърсявания. Ако сте способни да видите главните богове, ще видите и
техните последователи. Ако полагате усилия в тази посока, ще видите
същността на своя собствен ум, която е върховният бог." И той изпя тази
Песен за Това как да се Видят Боговете:
"Отдавам почит на Марпа Състрадателния!
Нека твоята приемственост бъде благословена и благородна.
Небесните слушатели
идват от радостната сфера на боговете
да чуят отшелника Миларепа,
и изпълват безграничното небе.
Освен онези, които притежават петте нива на виждане,
никакви смъртни не могат да ги видят.
Аз ги виждам ясно всичките,
но обикновените хора виждат само небесните приношения.
Небето е изпълнено с дъги и светлина,
сипе се дъжд от небесни цветя,
прекрасни благоухания изпълват въздуха и звучи мелодична музика.
Радост и щастие изпълват всички присъстващи поради състраданието на
ламите от Кагюпа. Онези от вас, които се намират под тяхна закрила и
искат да видят боговете и дакините, които слушат учението ми, нека
първо чуят моята песен:
Поради карма, натрупана в минали животи,
вие сте се отдавали на злото от деня, в който сте се родили.
Вие не притежавате стремеж към добродетели.
Дори и като остареете умовете ви са нечисти.
Със сигурност ще оберете плодовете на действията си.
Ако се запитате дали греховете ви ще бъдат пречистени,
стремежът ви към добродетел изчиства вашите замърсявания.
Но онзи, който съзнателно извършва зло,
получава трошичка храна с цената на срам.

Онзи, който претендира, че е е водач на другите,
а сам не знае накъде отива,
наранява и себе си и останалите.
Ако искрено искаш да избегнеш страданието,
избягвай всякакви зли намерения към другите същества.
В своята преданост към лама и идам
чувствай угризения за миналите си грехове.
Дай обет никога да не ги извършваш отново.
Това са инструкциите за вашето пречистване.
Повечето грешници са умни.
На тях им липсва висша цел и си угаждат.
Ако нямат духовен подтик,
това доказва, че те все още са обременени от заблуди.
Непрестанно се стремете към пречистване,
разсейте невежеството и натрупайте заслуга.
Ако направите така, не само че видите
обичащите Дхарма богове, които идват да слушат,
но дори ще можете да доловите в себе си
Дармакая, най-светият и висш от всички богове.
Ако видите това, вие ще видите
и цялата истина за самсара и нирвана
и ще се освободите от карма."
Най-напредналите сред божествените слушатели и хората, събрани на
това място, осъзнаха истинското значение на Дхармакая. По-малко
напредналите изпитаха съзнанието на недвойствеността в едно сияйно и
радостно състояние и стъпиха на пътя към освобождението. Сред наймалко напредналите нямаше нито един, който да не прегърне
практиката на Бодхичита.
След това Учителят им каза: "О, монаси и ученици, богове и хора и
всички събрани тук. Това, че се срещаме заедно в търсенето на Дхарма, се
дължи на нашите духовни стремления в предишните животи. Сега вече
съм стар и не знам дали ще се виждаме още дълго. Дайте най-доброто от
себе си и практикувайте учението, което ви дадох. Не си губете времето.
Ако следвате инструкциите ми, ще бъдете първите от моите ученици,
които ще се преродят в Чистата Земя на моето състояние на Буда. Така
че, радвайте се!" Така каза той.
Последователите миряни от Нянанг се зачудиха дали тези думи на
Учителя не показват намерението му да отпътува от света за благото на
съществата от други сфери. Те горещо го умоляваха, ако това е така, да
тръгне към Сферата на Върховната Реалност от Нянанг, ако не е, го
помолиха да се завърне още един път там. Като го молеха по този начин
със сълзи на очи и обзети от огромна почит, те прегръщаха краката му с
вопли и ридания. По същия начин последователите от Дингри
настойчиво помолиха Учителя да отиде в тяхната област.

Учителя каза: "Аз съм стар и няма да ходя нито в Нянанг, нито в Дингри.
Ще чакам смъртта си около Дрин и Чхуар. Засилете стремежа си към
освобождение. Ще се срещнем отново в Сферата на Върховната
Реалност."
"Ако Учителя няма да дойде, нека благослови всяко от местата, което е
посетил, така че да се радват на мир и благоденствие. Нека благослови
земята, така че да има духовна хармония. Нека благослови всички
чувстващи същества и онези, които са го срещнали и са чули името и
учението му."
Учителя отговори: "Задължен съм ни за провизиите, които ми давахте
поради почитта си, а аз ви се отплатих като състрадателно ви дадох
учението. Като йогин, постигнал специалната сила на благословията, ще
благословя всички ви да имате мир и щастие през целия си живот." И
той изпя следната песен:
"Покланям се в нозете на Преводача Марпа.
Татко, защитник на всички същества, постигнал целта си.
О, мои ученици, събрани тук, слушайте ме.
Вие бяхте добри към мен
и аз изпитвах състрадание към вас.
Нека Учител и ученици, благодарни един на друг,
се срещнат в Чистата Земя на Буда.
Нека всички последователи и благодетели, присъстващи тук,
се радват на щастие и дълъг живот.
Нека техните духовни въжделения бъдат изпълнени
без да възникват грешни мисли.
Нека тази област бъде освободена,
нека бъде свободна от болести и войни
и надарена с богата реколта и нарастващо благоденствие.
Нека последователите винаги да следват Дхарма.
Нека отново да срещна в Чистата Земя на Буда онези,
които ме видяха или ме чуха,
онези, които си спомнят историята ми,
онези, които само са чували за нея и за името ми.
Нека онези, които подражават на живота ми, медитират,
онези, които молят за моята история, разказват я или я слушат,
онези, които я четат и я почитат,
онези, които следват примера ми в своя живот,
нека ме намерят в Чистата Земя на Буда.
Нека хората от бъдещето,
ако са способни да медитират
с аскетизма, с който практикувах аз,
да не срещат препятствия и грешки.

Нека онези, които практикуват Дхарма чрез аскетизъм,
за пожънат неизмерими заслуги.
онези, които подтикват другите да следват този път,
заслужават безкрайна благодарност.
Нека онези, които чуят историята ми, получат безкрайни благословии.
Чрез тези три неизмерими благословии,
нека онези, които само чуят историята ми, постигнат освобождение
Нека онези, които медитират върху нея, постигнат целите си.
Нека онези, които медитират в пещерите ми,
и онези, които сложат в олтара си малкото предмети, които притежавам,
нека всички те носят щастие, където и да са.
Нека обгърна цялото пространство,
както пространството обгръща земята, водата, огъня и вятъра.
Нека осемте ордена на боговете и нагите
и пълчищата местни богове да не създават препятствия.
Нека желанията на практикуващите
да бъдат изпълнени в съответствие с Дхарма.
Нека всички чувстващи същества, дори и най нисшите от тях,
да бъдат поведени към освобождение."
След като получиха тези благословии, последователите миряни бяха
обзети от радост. Хората от Нянанг и Дингри, все още уплашени от това,
че Учителя може да умре, дойдоха да молят за благословията му и се
отдадоха на Дхарма както никога преди. Всички се завърнаха по
домовете си и незабавно дъгите и останалите видения изчезнаха. Хората
от Дрин, подкрепени от Репа Спокойната Светлина и други ученици,
помолиха Учителя да не ги изоставя. Учителя отиде да живее в Дрин в
колиба, построена за него, върху една скала с формата на качулката на
змия, наречена Регпа Дукчен (Отровна при Допир), за да може да
подчини змиевидния бог Долпа Накпо (Черния Палач). Докато беше
там, той инструктира благодетелите от Дрин. Накрая на беседата си
Учителя каза: "Монаси, ако някой от вас изпитва съмнения относно
моите инструкции, питайте, защото не е ясно колко още ще живея."
Монасите първо извършиха ритуално угощение и след това получиха
пълните инструкции. Сред редицата монаси, събрани около Учителя,
бяха Репа от Дигом и Репа от Себан, които казаха: "Съдейки по думите
Ви, не вярваме, че скоро ще преминете в нирвана. Може би животът Ви
още не е приключил."
"Животът ми приключи и мисията ми бе изпълнена. Знаците за моята
смърт скоро ще се появят."
След няколко дни Учителя показа признаци на болест. Репа от
Нгандзонг му каза: "Учителю, поради тази болест ние, твоите ученици,
ще дарим приношения на ламите, идамите, дакините и божествата
защитници. Също така ще извършим ритуала за дълголетие и ще те
лекуваме."
Репа от Нгандзонг извика други ученици, за да помогнат при
подготовката за ритуала. Тогава Учителя му каза:
"За един отшелник болестта обикновено е подтик към духовна практика.
Без никакви ритуали той трябва да превърне всички преживявания и

различни условия във върховно постижение и трябва да е способен да се
изправи срещу болестта и дори срещу самата смърт. В частност тъй като
аз, Миларепа, вече изпълних всички ритуали в съответствие с
инструкциите на моя състрадателен лама Марпа, няма нужда от първия
или втория ритуал. Тъй като съм превърнал всички различни
обстоятелства в благоприятни фактори, нямам нужда от церемонии,
умилостивителни ритуали или биене на барабани. Злите духове, които се
появиха пред мен, бяха подчинени и превърнати в защитни сили, които
да ни помагат в осъзнаването на четворната сила на действието. Не
искам лекове от шестте лековити треви, тъй като болестта на петте
отрови изгря в мен като петте аспекта на трансцеденталното съзнание ми
трябват лекове.
Сега, когато времето ми дойде, земното ми тяло бе трансформирано в пофина форма и се разтвори в напълно просветленото състояние на
пустота. Светските хора изпитват последствията от своите замърсявания
чрез кръговрата от раждане, старост, болест и смърт. Те не могат до го
избегнат с лекове и ритуали. В крайна сметка те трябва да се изправят
срещу него. Нищо не може да го спре - нито силата на кралете, нито
делата на героите, красотата на жените, богатството на богатите, бързият
бяг на страхливците, нито пък хитрото красноречие. Ако се страхуваш от
това страдание и желаеш щастие, аз знам ефективен начин за
премахване на нещастието и постигане на постоянен покой."
"Моля те, дай ни го."
"Много добре. Същността на самсара е такава, че богатството, което е
било натрупано, се изразходва, къщите, които са били построени, се
разрушават, съюзите се разпадат и всичко, което е било родено, трябва
да умре. След като неизбежно човек страда от своите действия, той
трябва да изостави светските цели и натрупването, строенето и
съюзяването. Най-добрият лек е да се осъзнае върховната истина на
реалността под водачеството на просветлен лама. Още повече, имам да
ви дам много важна инструкция по-късно като последен завет. Не
забравяте."
Репа Спокойната Светлина и Репа от Нгадзонг продължиха да упорстват:
"Учителю, ако беше в добро здраве, ти би изпълнил целите на още много
чувстващи същества. Дори и да не задоволиш желанието ни,
призоваваме те да изпълниш ритуал според тайната традиция, да
вземеш малко лекарства и да ни позволиш да отправим молитви за
дългия ти живот, така че поне да не изпитваме угризения."
Учителя отговори:
"Ако не ми беше дошло времето, щях да направя както и двамата
пожелахте. Но да извършиш такъв ритуал и да призовеш идам, за да
продължи живот без грижа за благото на чувстващите същества е като да
помолиш цар да слезе от трона си, за да измете пода.
Никога не използвайте тайния метод на Ваджраяна за вашите светски
цели. В планинско усамотение аз непрестанно извършвах най-висшите
ритуали за благото на непросветлените създания. Така че няма нужда от
какъвто и да е друг висш ритуал.
След като вътрешното ми съзнание не е отделно от Всеобхватната
Пустота, няма никаква нужда от молитви за дълголетие. Лековете на
Марпа унищожиха от корен петте отрови. Тези лекове бяха достатъчни.

Но ако ви липсва способността да трансформирате нещастието в
благоприятни обстоятелства за постигане на вашите цели и ако времето
да си тръгнете все още не е дошло, тогава не е грешно да приемате
медицинско лечение и да прилагате духовни лекове, за да превъзмогнете
препятствията, след като все още съществува възможност да го
направите. Много отдавна Буда, с мисълта за страданието на съществата,
даде ръката си на Шону, лекаря, и взе лекарствата му. Въпреки че е бил
Буда, когато времето му дошло, той умрял. Моето време също дойде.
Затова няма да взема тези лекове."
След това двамата Репи попитаха: "Ако трябва да си отидеш за благото
на другите същества, как трябва да изпълним почетните церемонии,
погребалните ритуали и кремацията на тялото ти? Как трябва да
направим фигурките от пепелта и да построим ступа? Кой ще ръководи
ордена на нашата традиция? Как трябва да честваме смъртта ти? Какви
приношения трябва да ти правим на твоята годишнина? Кажи ни как да
продължим търсенето си чрез слушане, обмисляне и медитиране."
Учителя отговори:
"С водачеството на Състрадателния Марпа аз завърших работата на
Освобождението. Изобщо не е сигурно, че един пробуден отшелник,
чиито тяло, реч и ум са достигнали най-висшата степен, ще продължи да
съществува под формата на труп. Не правете фигурки и не правете ступа.
Нямам манастир, следователно нямам установен център за Ордена.
Приемете за своя самотна обител пустите и снежни планини. Считайте
съществата от шестте вселенски свери за свои последователи и им дайте
своята защита и състрадание. Вместо да моделирате фигурки,
медитирайте по четири пъти на ден. Вместо да строите ступа, развийте
висше възприятие за космическата вселена и издигнете знамето на
медитацията. Най-доброто честване на смъртта ми е да имате преданост
към своя лама.
Що се отнася до вътрешното ви търсене, отречете се от всичко, което
увеличава самовлюбеността и вътрешните отрови дори да изглежда
добро. И обратно, практикувайте всичко, което противодейства на петте
отрови и помагайте на другите същества, дори да изглежда лошо. Това в
същността си е в съответствие с Дхарма. Колкото и да сте учени, ако ви
липсва дълбоко преживяване и съзнателно се впускате в грешни
действия, чрез самозаблудата си само ще затънете дълбоко в нисшите
сфери. Тъй като животът е кратък и времето на смъртта неизвестно,
отдайте се напълно на медитация. Действайте мъдро и смело според
своето вродено чувство за разграничаване дори с цената на живота си. С
две думи, действайте така че да не се срамувате от това, което вършите.
Ако следвате внимателно тези напътствия, дори и да не действате според
думите от свещените книги, вие няма да противоречите на намерението
на Будите от миналото, а също така ще изпълните желанието на този
стар човек. Това е същността на цялото слушане, обмисляне и
медитиране. Ако желанието ми се изпълни, вие ще завършите работата
си по собственото си освобождение. От друга страна, всички усилия за
задоволяване на светските желания са безполезни."
След като каза това той изпя Песента за Духовната Печалба:
"Покланям се в нозете на Преводача Марпа.
Ученици, събрани на това място,

слушайте тази песен за последните инструкции.
Чрез състраданието на Марпа от Южните Урви
старият отшелник Миларепа
изпълни изцяло своята задача.
Всички вие, ученици и монаси,
ако се вслушате в думите ми,
ще изпълните в този живот
велика задача за себе си и останалите,
и по този начин ще изпълните намерението на миналите Буди и моето.
Всички останали действия
са в противоречие със собствените и чужди нужди
и не удовлетворяват желанието ми.
Без водачеството на лама, който има приемственост,
каква е ползата от търсене на посвещение?
Без вътрешното съзнание за Дхарма,
каква е ползата от запаметяване на Тантрите?
Каква е ползата от медитацията според инструкциите,
ако не изоставите светските цели?
За какво са церемониите,
ако не настроите тялото, речта и ума си към Дхарма?
Каква е ползата да се медитира върху търпението,
ако не можете да понасяте обидата?
Каква полза от жертвоприношения,
ако не превъзмогнете привързаността и отвращението?
Каква е ползата да давате милостиня,
ако не изкорените егоизма си?
Каква е ползата да ръководите голям манастир,
ако не считате всички същества за свои родители?
Каква е ползата да строите ступи,
ако вярата не израсне в ума ви?
Каква е ползата да правите фигурки,
ако не можете да медитирате през четирите части на деня?
Каква е ползата да празнувате смъртта ми,
ако не ме призовавате с дълбока почит?
Каква е ползата да оплаквате смъртта ми,
ако не следвате инструкциите ми?
Каква е ползата да видите мъртвото ми тяло,
ако не ме почитате докато съм жив?
Без отвращение от самсара и стремеж към освобождение,
каква полза има от добродетелта на отричането?
Ако не се научим да обичаме другите повече от себе си,
каква полза има от думите на съжаление?
Без изкореняване на заблудата и желанието,
Каква е ползата от служене на лама?
Каква е ползата от множество ученици,
ако те не слушат думите ми?

Оставете всякакви безполезни действия.
Те ще ви донесат само вреда.
Отшелник, изпълнил целта си,
аз повече нямам нужда да се боря."
Учениците бяха дълбоко развълнувани от тези думи.
След като Учителя показваше много сериозни симптоми на болест, Геше
Цакупуа донесе малко месо и бира и, преструвайки се на загрижен за
здравето му, каза на Учителя: "Наистина, жалко, че такава болест е
налегнала такъв светец като Учителя. Ако е възможно да я споделиш,
раздели я между учениците си. Ако има начин да я прехвърлиш на
някого, дай я на човек като мен. Но след като това е невъзможно, какво
може да се направи?"
Учителя се усмихна и каза: "Много добре знаеш, че болестта ми няма
естествена причина. Но при всички случаи болестта на обикновения
човек не е същата като болестта на духовния човек. Ще я приема като
особена възможност за вътрешна трансформация. По тази причина аз
нося болестта си като украшение."
Като каза това, Учителя изпя:
"Самсара и нирвана се възприемат като една действителност
в Състоянието на Върховното Съзнание.
За да възприема Върховната Реалност,
обозначавам всичко с Великия Печат на Пустотата.
Това е същността на недвойствеността.
Аз работя върху себе си, без да се интересувам от препятствията.
Болести, зли духове, грешни дела и заблуди
са моите украшения, такъв отшелник съм аз.
В мен има нервна система, жизнени течности и психически енергии.
За мен щедростта и другите добродетели
са сто и дванадесетте признака за Състояние на Буда.
Нека на грешника му бъдат опростени греховете.
Тази болест постепенно се превръща в самия мен,
бих могъл да я прехвърля, но нямам причина да го правя."
Гешето си помисли: "Той подозира, че съм му дал отрова, но не е
сигурен. Въпреки че има причина да прехвърли болестта си, той не може
да го направи."
Така че той каза: "Ако знаех източника на болестта на Учителя и ако този
източник беше зъл дух, бих го пропъдил. Ако имаше физическа причина,
бих те излекувал. Но не знам какъв е случая. Така че ако можеш да
прехвърлиш болестта си, прехвърли я на мен."
И Учителя каза: "Едно същество, обсебено от демона на егоизма, който е
най-лошият от всички. То причини моята болест. Ти не би могъл нито да
пропъдиш демона, нито да ме излекуваш. Ако споделя болестта си с теб,
ти не би могъл да я понесеш дори и миг. Няма да я прехвърля."
Гешето си помисли: "Той не може да я прехвърли. Той се преструва."
Затова той настоя: "Въпреки това, прехвърли я."

"Добре тогава, няма да я прехвърля на теб, но ще я прехвърля на тази
врата. Наблюдавай внимателно."
И той я прехвърли на вратата на колибата. Незабавно последва силно
изпукване. Като се разтресе силно, вратата започна да се разпада. В този
момент Учителя беше здрав.
Гешето заподозря, че това е магьоснически номер и каза: "Много
странно! Прехвърли я сега на мен."
"Добре! Ще дам на Гешето де опита малко от нея."
Учителя си взе болестта от вратата и я даде на Цакупуа, който рухна от
болка. Парализиран и задушаващ се, той беше на границата на смъртта.
Тогава Учителя си взе една малка част от болестта и каза: "Дадох ти само
половината от моята болест и ти не можа да я понесеш."
Изпълнен с угризения за това, че беше причинил такова страдание,
Гешето се хвърли ридаещ в нозете на Учителя.
"О, Скъпоценни Учителю, о, Светецо, всичко е точно както казахте.
Обсебен човек Ви причини това зло. Предлагам Ви къщата си,
богатството си и имуществото си. Помогнете ми да се позволя от
последствията си от действията си. Искрено моля за Вашата прошка."
Миларепа беше много доволен и си взе останалата част от болестта, с
думите: "През целия си живот не съм желаел къща, богатство и
имущество. Сега, когато приближава края на живота ми определено
нямам нужда от тях. Така че вземи обратно даровете си. Никога повече
не действай в противоречие с Дхарма дори с цената на живота си. Ще
призова ламата си, за да те предпазя от страданието, причинено от
последствията от действията ти."
И Учителя изпя:
"Покланям се в нозете на Марпа, Просветления.
Нека петте непростими грехове
бъдат пречистени чрез угризенията.
Нека греховете на всички същества бъдат премахнати
чрез добродетелите от моята заслуга
и онези на Будите през трите времена.
Нека всичките ти страдания
бъдат приети и трансформирани от мен.
Аз имам състрадание към онзи, който обижда
господаря, учителя и родителите си.
Нека последствията от неговата карма
бъдат приети и трансформирани от мен.
Нека през всички времена и всякакви обстоятелства
да избягва компанията на грешници.
В замяна на това в животите, които идват,
нека се среща с добродетелни приятели.
Нека избягва лошите мисли, унищожаващи заслугата.
Нека се въздържа да наранява другите.
Нека всички същества постигнат Бодхичита."

При тези думи Гешето беше обзет от радост и каза: "В бъдеще няма да
правя нищо, което да е в противоречие с Дхарма, а ще медитирам до
края на живота си както заповяда Учителя. Преди това аз извършвах
грехове в името на богатството, така че не искам повече светските си
блага. Ако Учителя не ги приема, нека учениците му приемат тези блага,
за да задоволяват нуждите си по време на медитация."
Учениците приеха даровете, които по-късно бяха използвани в Чхуар
всяка година за отбелязване смъртта на Учителя. Геше Цапхуа се отказа
от света и стана практикуващ.
Учителя каза: "Дойдох да живея на това място, за да мога да приема
угризенията на този грешник и да му помогна да постигне освобождение
от последствията на престъплението си. За един отшелник да умре в село
би било все едно цар да умре във вертеп. Сега отивам в Чхуар."
Репа от Себан каза: "Тъй като Учителя е изтощен от болестта си, ние ще
го носим в носилка."
Учителя отговори: "Моята болест не е реална. Смъртта ми не е реална.
Тук демонстрирах образа на болестта, при Чхуар ще демонстрирам
образа на смъртта. Няма нужда от носилка. Нека някои от вас тръгнат
напред към Чхуар. След това някой от младите Репи тръгнаха напред, но
Учителя първи пристигна при пещерата Дригче. По същото време друг
Миларепа тръгна, придружен от по-старите монаси. Друг се появи при
скалата Отровна при Допир и демонстрира образа на болестта. Друг
беше обслужван от учениците си, които бяха дошли да го посрещнат в
Чхуар. Друг проповядваше на благодетелите при Скалната Пещера. В
различни къщи се появи по един Миларепа при всеки жител, който му
поднесе приношение.
След това онези, които бяха тръгнали напред към Чхуар, казаха:
"Учителя е пристигнал преди нас!" Старите монаси казаха: "Той ни
придружаваше при пътуването."
Когато другите пристигнаха, всеки каза: "Учителя е тук. Ние бяхме с
него."
Някой каза: "Той е в къщата ми." Други ученици рекоха: "Той преподава
в Скалната Пещера."
Всеки от прославящите го каза: "Аз го поканих в къщата си, за да получи
приношение."
Всеки разказа различни истории. След това те запитаха Учителя и той
отговори: "Всички сте прави. Аз ви изиграх."
След това той остана в пещерата Дриче, проявявайки болест.
По това време дъгата и всички останали знаци, които се бяха появили по
време на предишните разкрития на Учителя, можеха да се видят в небето
на Чхуар и по върховете на планините. Всеки беше сигурен, че Учителя
ще замине за друга сфера.
Репа Спокойната Светлина, Учителя от Нгандзонг и Репа от Себан
попитаха: "Към кой свят на Буда очаква да замине Учителя? Накъде да
отправим призива си? Какви последни инструкции ще ни даде Учителя?
Каква практика да следваме?"
Учителя отговори:
"Призовавайте ме където искате. Където и да ме призовете с вяра, аз ще
бъда с вас. Каквито и да са целите ви, те ще бъдат изпълнени. В миг аз ще

бъда в Чистата Земя на Неизменния Буда. Ето инструкциите, които ви
обещах: След смъртта ми дайте на Ретчунг нещата, които знаехте, че
използвах, тоягата и дрехите ми. Те ще служат като благоприятни
символи за неговата медитация чрез контрола на дишането. Ретчунг
скоро ще бъде тук. Не пипайте тялото ми докато той не пристигне. Тази
шапка на Учителя Майтрепа и тази тояга от черно алое са знаци,
вещаещи, че учението на Буда ще просъществува чрез задълбочената
медитация и съвършеното виждане. Затова дайте тези неща на Тонпа от
Ю [Гампопа]. Ядна Светлина, вземи тази дървена паница. Нгандзонг
Тонпа, вземи тази чаша от череп. Репа от Себан, вземи тази кутийка за
прахан. Репа, Отшелнико от Ди, вземи тази костена лъжица. А всички
вие, посветени ученици, отрежете си по една лентичка от памучната ми
роба. Това не са големи богатства, но всички те еднакво ще ви напомнят
за мен.
Сега, ето някои много важни инструкции, засягащи нещо, за което вие,
учениците не знаехте. Скрито под сърцето, лежи всичкото злато, което
съм натрупал по време на живота си, и завещание, което го разпределя
между вас. След смъртта ми прочетете завещанието ми и следвайте
инструкциите ми.
Що се отнася до начина за практикуване на Дхарма, има богати хора,
които се считат за добри практикуващи. Те може да дадат сто полезни и
безполезни неща като милостиня, но само със стремежа да получат в
замяна хиляда. Това е просто техния начин за възхваляване на светския
живот. Човешките същества се впускат алчно в грешни действия, без да
ги е грижа, че предизвикат недоволството на своите всевиждащи
божества защитници. От страх, че няма да постигнат светските си цели те
се опитват да вършат добро, но тъй като са неспособни да се откажат от
желанието си за признание, те всъщност приемат отрова заедно с
храната си. Не пийте тази отрова на желанието за признание. Оставете
всичко, което наричате практикуване на Дхарма, но което всъщност е
насочено към величаене на човешкия живот. Отдайте се на истинска
духовна практика."
Двамата Репа попитаха: "Можем ли да се отдадем на активен живот, ако
се окаже, че е от полза за другите същества?"
Учителя отговори:
"Ако няма привързаност към себични цели, можете, но това е трудно.
Онези, които са пълни със светски желания, не могат да направят нищо,
за да помогнат на другите. Те не могат да помогнат даже на себе си. Все
едно човек, отнасян от течението, да се опитва да спаси другите. Никой
не може да направи каквото и да било за чувстващите същества, без
първо да постигне трансцедентално прозрение в реалността. Все едно
слепци да водят слепци. Човек рискува да бъде отнесен от желанията.
Тъй като пространството е безгранично и чувстващите същества безброй,
винаги ще имаш възможност да помагаш на другите, когато станеш
способен да го правиш. Дотогава развивайте стремежа към Съвършено
Просветление като обичате другите повече от себе си, докато
практикувате Дхарма. Обличайте се в дрипи и се задоволявайте с малко
храна, облекло и признание. Тренирайте тялото си и не забравяйте
духовната си цел. Това трябва да се направи в името на всички
чувстващи същества. Като напътствия по този път, запомнете тези думи."
И той изпя следната песен:

"Покланям се в нозете на Преводача Марпа.
Онези, които искат да познават и практикуват Дхарма,
които само почитат своя лама,
без напълно да му се отдават,
ще бъдат малко облагодетелствани.
Ако не си получил истинско посвещение,
думите на Тантра само ще те заслепят.
Ако не си воден от истинското значение на Тантрите,
всичките ти практики ще те отклоняват.
Онзи, който практикува аскетизъм, без медитация
върху висшите инструкции, само се измъчва.
Онзи, който не подчинява желанието и илюзията,
само говори безплодни и празни думи.
Онзи, който не познава задълбочените умели средства,
ще сгреши, колкото и голямо да е усилието му.
Онзи, който не притежава ключа към дълбокото значение на Дхарма,
ще пътува дълго, колкото и голям да е куражът му.
Онзи, който не натрупва заслуги, а търси само собственото си
освобождение, ще се преражда.
Онзи, който не иска в името на Дхарма да даде онова, което е натрупал,
няма да постигне съвършенство, колкото и да медитира.
Онзи, който не е напълно доволен от онова, което има,
ще доживее деня, в който богатството, което е натрупал, ще бъде отнето
от други.
Онзи, който няма източник на щастие в самия себе си,
намира само болка във външните удоволствия.
Онзи, който не подчинява своя демон на амбицията,
намира само гибел и разруха в желанието си за слава.
Себичните желания размътват петте отрови.
Временните желания разделят и най-близките приятели.
Самопревъзнасянето предизвиква отвращение у другите.
Това, да мълчиш за самия себе си, ще предотврати конфликти.
Като поддържаш спокойствие и избягваш разсейване,
ще намериш своя другар в лицето на усамотението.
Смирението води към най-висшата цел.
Онзи, който работи внимателно, бързо ще постигне резултати.
Отричането води до велико осъществяване.
Практиката на тайния път е най-краткия път.
Осъзнаването на пустотата поражда състрадание.
Състраданието премахва разликата между себе си и другите.
Ако не разграничава себе си от другите,
човек изпълнява целта на всички чувстващи същества.
Онзи, който разбере нуждите на другите, ще ме открие.
Онзи, който ме открие, ще постигне Просветление.

На мен, на Буда и на другите ученици трябва да се молите като на едно,
считайки ги за едно."
Това изпя той. После прибави следните думи: "Не знам дали ми остава
още дълго да живея. Сега, след като ме чухте, правете като мен."
Той каза това и навлезе в дълбока медитация.
И така, на осемдесет и четири годишна възраст, при изгрев, на
четиринадесетия ден от дванадесетия месец от годината на Дървения
Заек от деветия лунен цикъл (1136г. от н.е.), Учителят премина в
нирвана.
По това време над този район навсякъде се появиха прекрасни знаци,
показващи, че даките и дакините са се събрали. Ясното небе беше
украсено с взаимно преплитащи се квадрати във всички цветове на
дъгата. В центъра на всеки квадрат имаше лотос с осем многоцветни
листчета, четири от които, в свещени цветове, сочеха четирите основни
посоки. Върху всеки лотос имаше мандали, които в своята геометрия и
архитектура бяха много по-прекрасно изработени от творбите на умелите
художници и строители. В небето над тях се появи неописуемо
разнообразие от приношения направени от боговете, като дъги и
петцветни облаци, приемащи формата на чадъри, знамена, балдахини,
развяти копринени флагове.
Посипа се дъжда от цветя в различни форми и цветове. Над върховете на
планините облаци в пет цвята образуваха ступи, ориентирани към Чхуар.
Мелодията на небесния оркестър звучеше във възхвала на Джецун**
(почетна религиозна титла, използвана за мъже и жени, бел под линия), докато най-ароматни
благоухания изпълваха цялото място. Всички бяха свидетели на тези
знаци и много човешки ученици видяха даки и дакини, които
приветстваха Джецун с много приношения. Хората не смятаха голите
тела на небесните същества за неприлични, нито пък боговете усещаха
неприятната миризма на човешките същества. Боговете и хората дори
общуваха помежду си, впускайки се в разговори и шеги. Тези прекрасни
знаци продължиха до завършването на погребението.
По това време благодетелите от Нянанг разбраха за смъртта на Учителя.
Те отидоха до Чхуар и разговаряха с главните ученици и с благодетелите
от Дрин за това, да пренесат тялото на Учителя в Нянанг. Хората от Дрин
отказаха и започнаха подготовка за кремацията. Последователите от
Нянанг казаха, че кремацията трябва да се забави докато в Чхуар не
дойдат всички благодетели от Нянанг, за да видят тялото. След това те си
тръгнаха и се завърнаха с голяма тълпа хора, искайки тялото.
Главните ученици се опитаха да разрешат спора с думите:
"Последователите от Нянанг и Дрин са еднакво верни ученици на
Учителя. След като Джецун почина в Чхуар, не е правилно тялото му да
се носи в Нянанг, а хората от Нянанг трябва да останат тук, за да
наблюдават кремацията. Реликвите от тялото трябва да бъдат
разпределени по равно между всички."
Дори и след намесата на учениците хората от Нянанг, горди поради поголямата си сила, се приготвиха за бой. В този момент в небето се появи
небесен младеж, заобиколен от светлина и дъга и изпя следната песен, с
глас, напомнящ този на Учителя:

"О, велики ученици и последователи миряни, събрани тук,
препиращи се за трупа!
Чуйте тази присъда:
Аз, небесен ученик на Джецун, ще разреша това спор.
Умът на Миларепа, върховен сред хората, се сля с невъзникващата
Дхармакая.
Без ум не съществува физическа колесница.
Тялото на Учителя скоро ще се разтвори в Дхармакая.
Никаква материя или реликви няма да останат.
Следователно е глупаво да спорите за трупа.
Всички вие, които правите това, действате глупаво.
Тъй като няма да го получите с бой,
призовете Джецун с дълбока почит.
Ако го извикате от дълбините на сърцето си,
неговата воля и състрадание ще се проявят безпрепятствено,
въпреки че Дхармакая е Невъзникваща Пустота.
Тогава ще получите реликвите на неговата Нирманакая (земно тяло)."
Като каза това, младежът изчезна подобно на дъга.
Последователите миряни се изпълниха с радост при мисълта, че могат да
видят Джецун. Забравили своя спор, те призоваха Учителя. Великите
ученици и последователите миряни от Дрин вече не се страхуваха, че
тялото може да бъде отнето със сила.
По същото време се случи така, че хората от Нянаннг откриха, че имат
друго тяло на Джецун, което отнесоха до Лакчи и кремираха при Яйцето
на Орела, при Голямата Пещера на Победения Демон. Всички знаци дъги и светлини, дъжд от цветя и благоуханието на парфюми и звука от
музиката, се появиха точно като при Чхуар.
Междувременно при Чхуар главните ученици и последователите миряни
опяваха тялото на Учителя. След шест дни те го разгледаха и откриха, че
се е превърнало в лъчисто небесно тяло, младо като дете на осем
годинки.
Великите ученици обсъдиха въпроса и стигнаха до заключението, че
Почитаемият Ретчунг няма да пристигне навреме. Те се съгласиха, че ако
продължават да пазят тялото, съществува рискът да не се сдобият с
никакви останки като обекти за възхвала и почит. Най-добре би било да
се кремира тялото незабавно.
Лицето му беше показано на всички. Тогава тялото беше пренесено в
колиба за кремация, издигната върху скалата, която беше служила за
Дхарма трон при беседите на Джецун. В основата на скалата беше
създадена мандала от цветни прахове. Около нея бяха поставени найпрекрасните приношения, които човешките същества можеха да
създадат, въпреки че те бяха надминати от небесните приношения, които
се появиха в небето. На зазоряване церемонията по кремацията започна
и погребалната клада беше запалена, но тялото не приемаше огъня.
В този момент пет дакини, по една от всичките пет вида, се появиха пред
тях и изпяха следната песен:
"Рам, вседолавящият Туммо е Върховният Огън.
След като Великият Мъдрец медитира през целия си живот,
каква е нуждата от огън, запален от хора?

След като непрестанно възприемаше земното тяло във формата на идам,
как може днес да има мъртво тяло?
След като мандалата на идама в своята изключителна красота е присъща
за тялото на този йогин,
каква е нуждата от земна мандала?
След като светилникът на неговата неделима умствена енергия
непрестанно гори,
каква е нуждата от мизерна маслена лампа?
След като той непрестанно приема петте еликсира,
за кого е този жертвен сладкиш?
Украсявайки се с чистотата на моралността,
той премахна петното на двете замърсявания.
На кого се поднася този съд за пречистване?
Небето е изпълнено с облаци от благоуханни парфюми
и с цялата мандала от приношения.
Днес няма нужда да горите своите благоухания.
Петте вида дакини пеят химни на възхвала,
докато главните дакини отдават почит.
По какъв начин днес извършвате ритуала?
След като множество пробудени Учители го обкръжават и много велики
йогини отдават своята почит,
каква е нуждата сега да пипате тялото му?
След като Учителя е осъзнал крайната реалност,
каква е нуждата да разкрасявате мъртвото му тяло?
След като той е обект и на небесна, и на човешка почит,
няма нужда вие да го притежавате!
Вместо това се отдайте на всеобща почит.
Ако се спазват предписанията на ламата и идама, няма нужда от други
инструкции.
Продължавайте да спазвате предписанията.
След като тялото на Учителя е куп от безценни скъпоценности,
забравете споровете за притежание и се успокойте.
След като инструкциите на просветления лама са тайни,
забравете желанието да говорите за тях. Мълчете!
Тайните инструкции са живия дъх на дакините.
Практикувайте ги в пълно усамотение, или рискувате да се получи
замърсяване в различните му форми.

При силен стремеж към освобождение
възникват много препятствия, така че медитирате в пълна тайна.
Чрез упреците на вашия прекрасен баща
ще се появи осъзнаване,
така че оставете съмненията.
Що се отнася до историята за освобождението на Учителя,
няма нужда да разнасяте славата й.
Благословии ще се излеят от песента на върховните дакини,
така че усилете вярата си.
След духовните наследници на Миларепа,
о, щастливи ученици, има много светци, постигнали реализация.
О, богове и хора,
никакви епидемии няма да нападат хората и животните на тази земя.
Всички вие, които сте се събрали тук тази вечер, никога повече няма да
се преродите в нисши сфери.
В мандалата на непосредствената реалност на Шунята
възприятието и осъзнаването са едно.
Така че прекратете вкопчването си в двойствеността.
В последните инструкции на умиращия Учител има особено значение,
така че направете всичко възможно да изпълните думите му.
Нека всички вие живеете винаги във върховната Дхарма Източникът на покоя и радостта."
Когато свърши тази песен Учителят от Нгангдзонг каза: "Въпреки че
инструкциите на Учителя да се забави кремацията докато не пристигне
Ретчунг са в съответствие със съдържанието на песента на дакините, ние
не знаем кога ще пристигне Ретчунг. Тялото скоро може да се разтвори в
Пустотата." Репа Спокойната Светлина каза, че е сигурен, че Ретчунг ще
дойде скоро както беше посочено от Учителя и от дакините и също
поради начина, по който тялото на Учителя отказа огъня. Нека дотогава
се отдадем на възхвала и почит към Учителя.
По това време Ретчунг беше отседнал в манастира на Лодро Дьол в
Южен Тибет. Една сутрин в ранни зори, докато беше в едно смесено
състояние на съзерцание и сън, той видя множество дакини, които бяха
на път да отнесат към друга сфера кристална ступа, излъчваща светлина
из целите небеса. Той видя кристална ступа, която беше възхвалявана с
песни и почитана с невъобразими приношения от общността на
традицията Ваджраяна и благодетелите миряни, които изпълваха земята
и от небесните същества и дакините, които изпълваха небето.
Ретчунг направи прострации при вида на Джецун, който надничаше от
ступата, и чу Учителя да казва: "Ретчунг, сине мой, въпреки че не
пристигна навреме както те бях помолил, умът ми е изпълнен с радост за
това, че ние, баща и син, най-после сме заедно. Не е сигурно кога ще се

срещнем пак, така че нека оценим този рядък случай." Със сияеща
радостна усмивка Учителя няколко пъти докосна главата на Ретчунг.
Ретчунг осъзна необикновеността на тази среща и у него се появи вяра,
каквато дотогава не беше познавал.
Ретчунг се събуди. Спомни си предишните думи на Учителя. С надежда,
че ламата му все още не е умрял, той почувства, че трябва бързо да отиде
да го види, дори да не успее да пристигне в Чхуар навреме. Докато
призоваваше Джецун с непоносимо силна вяра, в небето пред него се
появиха две жени и казаха: "Ретчунг, твоят лама премина в Чистата Земя
на дакините. Ако не отидеш бързо, може никога повече да не го видиш в
този живот. Върви сега без отлагане." Предупреждението на съня и това,
че видя небето изпълнено с дъги и светлини, породи у него спомен за
ламата и копнеж да отиде при него.
Той напусна Лоро Дьол по първи петли. Като поддържаше хармонично
единство с възможно най-чистото осъзнаване на ламата, Ретчунг в акт на
преданост пое въздух в тялото си и, задържайки го, измина за една
сутрин със скоростта на добре пусната стрела разстояние, което на
обикновен пътник би отнело два месеца.
При изгрев слънце, когато пристигна при прохода при рида на връх
Подзи между Дингри и Дрин, той поспря за малко. Видя знаци на
неописуеми чудеса, които изпълваха цялото пространство на небесата,
планините и повърхността на земята. Той се възрадва. Над върха Джоуо
Разанг видя безброй небесни синове и дъщери сред куполи от светлини и
дъги, носещи безброй приношения за петте сетива, които се молеха
пламенно и правеха прострации към Чхуар.
Като видя тези знаци, Ретчунг беше изпълнен с мрачни предчувствия.
Той попита небесните същества за значението на техните знаци и точно
кого почитат. Няколко богини казаха: "Да не си бил откъснат от света,
без да виждаш и да чуваш нищо? Тези приношения се поднасят от
небесните същества от висшите сфери на най-светия Учител на тази
земя, Мила Смеещият се Ваджра, който е почитан от богове и хора при
Чхуар при навлизането му в Чистата Земя на дакините."
Като чу това, Ретчунг отначало почувства, че сърцето му се къса. Той
забърза по пътя си. Когато беше много близко до Чхуар, той видя
Джецун, който седеше на голяма скала с форма на квадратната основа на
ступа. Точно както в съня, Учителя му показа радостта си и го поздрави с
думите: "Сине мой, сега си тук."
Като си мислеше, че Учителя не е умрял наистина, Ретчунг почувства, че
у него се надига невъобразима радост. Той се поклони в нозете на
Учителя и заговори с почит. Учителя отговори на всичките му въпроси:
"Ретчунг, сине мой, аз ще те водя. Следвай ме."
С тези думи Учителя тръгна напред и в миг изчезна!
Ретчунг продължи пътуването си и пристигна в Чхуар. При пещерата на
Учителя той видя великите ученици, монаси и последователи миряни,
които скръбно опяваха тялото на Учителя. Като не знаеха кой е този нов
човек, няколко от новите монаси спряха Ретчунг и не му позволиха да
отиде при тялото. Натъжен от това, Ретчунг изпя със засегнат тон тази
песен на Седемкратната Преданост:
"О, Учителю, защитник на чувстващите същества.
О, Учителю, Буда на Трите Времена,

докато се намираш в сферата на своите Дхармакая, мъдрост и
състрадание,
чуй тази скръбна песен
от твоя нещастен ученик Ретчунг.
О, Почитаеми Лама! Нещастен и измъчван, аз плача чрез тази песен.
От желание да бъда близо до тялото ти аз тръгнах напред,
но този нещастен син не може да види лицето ти.
Погледни ме със състрадание, о, милостиви татко.
Към теб, Будата на Трите Времена,
който притежава Мъдрост, Състрадание и Сила,
аз, просякът, се покланям чрез трите врати на тяло, реч и ум
и правя приношението на медитацията според твоето учение.
Аз пречиствам грешните дела, възникващи от несъвършени и
разстроени възприятия,
и се наслаждавам на всички твои съвършени действия.
Нека продължаваш да въртиш Колелото на Свещения Закон,
нека да присъстваш винаги и да не се разтваряш в нирвана.
Нека посветя добродетелите от моята медитация и осъзнаване на
постигането на твоето намерение.
Нека осъществя резултата от това осъществяване и
нека видя твоето лице.
Аз, към когото първи се отнесе със състрадание,
сега не съм допуснат да видя тялото ти.
Нещастния аз, да не мога да видя живия Учител.
И все пак, нека да видя лицето ти в смъртта
и след като видя лицето ти,
нека получа директно или чрез видение твоите най-ценни инструкции за
превъзмогването на препятствията в двете най-висши степени на
медитация.
Това е съдържанието на моя призив.
Учителю, ако не действаш със състрадание към своя син,
кого друг ще защитаваш със своята бащина мъдрост и любов?
О, татко, не ме пускай от куката на своето състрадание.
Погледни ме от необятността на невидимата сфера.
Нека Учителя, Виждащ Трите Времена,
погледне Ретчуннг, твоя слуга, който не познава мъдростта.
Твоят син Ретчунг е измъчван от петте отрови.
Погледни надолу към мен, о, татко, владеещ Петте Върховни
Осъзнатости.
Гледай със състрадание всички чувстващи същества,
поради своята любов гледай Ретчунг."
Това изпя Ретчунг в мъката си. При звука на гласа на Ретчунг сиянието
от лицето на трупа на Учителя избледня и в същия момент от тялото се
появи огън.
Като чуха гласа на Ретчунг, Репа Спокойната Светлина, Учителя Репа от
Нгандзонг, Себан Репа и неколцина други от Ваджра братството и
практикуващите миряни дойдоха да посрещнат Ретчунг. Оскърбен от

действията на младите Репи, които му бяха попречили да види тялото на
Миларепа, Ретчунг не помръдна докато не свърши песента.
В този момент, въпреки че Великият Учител беше преминал в
кристалната яснота на Дхармакая, той се върна и каза на младите Репи:
"Не се отнасяйте така с Ретчунг. "Един жив лъв е по-добър от сто маски!"
Оставете го да дойде при мен."
На Ретчунг той каза: "Сине мой, не се разстройвай. Не се изпълвай с
огорчение. Ела при баща си!"
Всички бяха удивени и изпълнени с невъобразима радост. Ретчунг
прегърна тялото на Джецун, плачейки с такава радост, че припадна.
Когато се свести, той видя, че всички велики ученици, монаси и
практикуващи миряни бяха седнали пред колибата за кремация.
Учителя беше напълно здрав. Появявайки се като неразрушимо
проявление, което обединява форма и пустота в едно, и седнал върху
трон от осемлистен лотос, Учителя сияеше. Седейки в асаната на
кралската непринуденост, неговата дясна ръка беше в мудрата на
преподаването, натискайки пламък, лявата му ръка - в поддържащата
мудра при лявата буза. Той каза на всички ученици и практикуващи:
"Чуйте този отговор на песента на Ретчунг и последните думи на този
стар човек."
От колибата за кремиране Учителя изпя тази неунищожима песен,
наречена Шест Основни Принципа:
"Слушай, Ретчунг, най-мил на сърцето ми, тази Песен на Последната ми
Воля и Инструкции.
В океана на трите самсарични нива
илюзорното тяло е големият престъпник,
борещо се за осъществяване на материални цели
и притежаващо малко време за отричане на светските усилия.
О, Ретчунг, отречи се от светското усилие.
В града на илюзорното тяло,
илюзорният ум е големият престъпник,
поробен от плътта и кръвта на тялото,
разполагащ с малко време за осъзнаване на Върховната Реалност.
О, Ретчунг, разпознай истинската същност на ума.
На границата между ум и материя големият престъпник е вътрешното
съзнание,
впримчено в сферата на обусловените възприятия,
разполага с малко време за осъзнаване на несъздадената същност на
реалността.
О, Ретчунг, превземи крепостта на неродената пустота.
На границата между този и следващия свят големият престъпник е
съзнанието в междинното състояние Бардо,
което търси тяло, при все че е лишено от тяло,
и разполага с малко време за осъзнаване на Върховната Реалност.
О, Ретчунг, извърви пътя към това осъзнаване.
В измамния град на шестте вида същества

има голямо натрупване на заблуди и лоша карма, пораждана от импулси
на желание и омраза,
с малко време за възприемане на Всеобхватната Пустота.
О, Ретчунг, остави желанието и омразата.
В невидимата сфера на небесата
има Буда, който използва измама,
като води чувстващите същества към относителната истина.
Малко време имат те, за да осъзнаят крайната Истина.
О, Ретчунг, остави концепциите.
Лама, идам и дакини - трите обединени в едно,
призови ги!
Съвършено виждане, съзерцание и практика - трите обединени в едно,
овладей ги!
Този живот, следващия и междинния - трите обединени в едно,
обедини ги!
Това е моята последна инструкция и най-последна воля.
О, Ретчунг, няма какво повече да се каже.
Сине мой, посвети се на тези инструкции."
След като рече това Джецун се разтвори във Всеобхватната Пустота.
Погребалната клада в миг се превърна в небесен палат с квадратна
форма и четири входа с водещи към тях покрити алеи. Над него
блестеше дъга и балдахин от светлина. Парапета на покрива беше
обкичен с чадъри, знамена и други красиви приношения.
Пламъкът в основата прие формата на осемлистен лотосов цвят и
извитите връхчета на пламъците се извиха като осемте щастливи
символа и седемте царски символа. Дори искрите приеха формата на
богини, носещи много приношения. Песните на възхвала и пукането на
ослепителния огън звучеше като мелодичните гласове на различни
музикални инструменти, като цигулки, флейти и тамбурини. Димът
изпълни всичко с ухание на парфюми и в небето над погребалната клада
млади богове и богини изляха от съдовете, които държаха, потоци нектар
и дариха изобилно удоволствие за петте сетива.
Ламите и почитаемите миряни бяха изпълнени с радост. Всички
ученици, монаси и практикуващи миряни видяха погребалната клада
във формата на сияен небесен палат, докато самият труп беше видян по
различен начин - като Хеваджра, Чакрасамвара, Гухясамаджа или
Ваджраварахи. След това дакините изпяха в един глас:
"След кончината на Учителя - Изпълняващия Желанията Скъпоценен
Камък,
някои плакаха, а други ридаеха.
В този момент на тяхната мъка и скръб
от само себе си се появява ослепителен огън
с пламъци във формата на осемлистен лотосов цвят,
осемте щастливи символа, седемте царски символа и много други
приятни приношения.
Ревът на пламъците е превърнат в мелодични тонове,

напомнящи музиката от раковини, чинели, цигулки, флейти,
миниатюрни чинели, тамбури и барабанчета.
От блестящите искри се появиха дакини от трите нива външни,
вътрешни и тайни,
пеещи възхвали и носещи безброй видове приношения.
Сред дима, дъгите и светилните има облаци от приношения чадъри, знамена, възли на щастието и свастики.
Безброй дакини с невъобразима красота отнасят реликвите от кости от
погребалната клада,
удивени от факта, че тялото на Учителя се кремира, въпреки че е станало
безформено и не може да има останки.
В необятността на Дхармакаята на Ламата чрез неговата непоклатима
воля и състрадание се събира облакът на Самбхогакая,
извършващ действия на Нирманакая като непрестанен дъжд от цветя.
Поради това той довежда до узряване реколтата на търсещите.
Дхармадхату, върховната същност на всички неща е пуста, необусловена
и лишена от създаване.
Пустотата е създаване и отмиране.
Дори обусловеното възникване и разпадане са пусти по своята присъща
природа.
Така че, премахнете съмненията и недоверието."
След тази песен денят премина във вечер. Формата на ослепителен огън
изчезна. Всеки видя колибата за кремиране като напълно прозрачна.
Ученици и миряни погледнаха към реликвите от трупа. Някои видяха
голяма ступа от светлина, намираща се в колибата за кремиране. Други
видяха форми като Хеваджра, Чакрасамвара, Гухясамаджа или
Ваджраварахи. Други видяха свещени предмети като ваджра, камбанка,
ваза и коренни срички на мантри, представляващи просветленото тяло,
реч и ум. Други видяха в колибата за кремиране бяла светлина със
златни очи и спокойно езерце, горящ огън, вихрушка и невидими
приношения, приятни за сетивата и надхвърлящи въображението. А
други видяха необятността на празното пространство.
Учениците отвориха входа на колибата за кремиране и всички спаха до
нея с радостното очакване, че ще се появи голямо количество свещени
реликви и умножаващи се кристали в множество форми.
В ранната утрин Ретчунг сънува пет дакини в цветовете синьо, жълто,
зелено, червено и бяло, облечени в копринени дрехи и украсени с
украшения, някои направени от кост, други от скъпоценности. Те бяха
обкръжени от своите женски свити в подобни цветове. Всички те носеха
неизброими приношения за петте сетива и опяваха колибата за
кремация. Главните дакини отнасяха от колибата една сфера от бяла
светлина, загърната в бяла коприна.
Ретчунг беше запленен от гледката. След това той се приближи към
колибата, чудейки се дали дакините не отнасят реликвите и
умножаващите се кристалчета. Дакините излетяха нагоре в небето.
Той събуди всичките си Ваджра братя. След като разгледаха колибата, те
видяха, че дакините са отнесли всички свещени реликви, като не бяха
оставили нищо, дори и пепел. Натъжен от това, Ретчунг изиска от
дакините част от реликвите като полагаем дял на човешките същества.
Дакините отговориха с думите: "Ако ти, велики сине на Джецун, не си

доволен от прякото пробуждане на твоето съзнание в неговото
Дхармакая състояние, което е най-свещено от всички реликви, ти трябва
да призовеш Учителя така, че поради своето състрадание той да
задоволи желанието ти! Що се отнася до онези човешки същества, без
почит към Учителя, който грееше като слънцето и луната - и за тях няма
да бъдат оставени никакви реликви и умножаващи се кристали. Те не го
уважаваха дори колкото светещ червей. Следователно тези реликви
принадлежат на нас."
След като казаха това, дакините останаха неподвижни в небето. После
Ретчунг, виждайки истината в онова, което дакините бяха казали, изпя
този призив:
"О, Учителю, когато беше със своя Лама Марпа, ти предано се стремеше
да изпълняваш неговите заповеди.
Поради това на теб ти бяха дадени учения, носещи върховната истина.
След това ти пробуди и освободи всички щастливи търсещи.
Обгърни нас и всички чувстващи същества със своето състрадание
и им дай своите реликви за преклонение.
О, Учителю, когато живя в планинско усамотение,
чрез своята неуморна медитация
ти постигна силата да причиняваш чудотворни появления
като знак за твоето осъзнаване,
и славата ти се разпространи по земята.
Обгърни нас, които те видяхме и те чухме,
и ни дай своите реликви за преклонение.
О, Учителю, когато беше сред своите ученици,
ти беше състрадателен към всички без разлика.
В теб ние наблюдавахме пълното разцъфване на прозрение и знание за
бъдещето.
Ти беше изпълнен с любяща доброта към чувстващите същества.
Обгърни нас, щастливите търсещи, със своето състрадание
и ни дай своите мощи за преклонение.
О, Учителю, когато беше сред множеството,
ти милостиво породи в него просветлено поведение.
Ти поведе всички, които те потърсиха по пътя към освобождението.
Към нещастните беше особено състрадателен.
Обгърни нас, щастливите търсещи, със своето състрадание
и ни дай своите мощи за преклонение.
О, Учителю, когато изостави своето илюзорно тяло, ти беше пробуден за
съкровената истина.
Вътрешно ти възприемаше всички явления като Дхармакая и стана
върховен сред всички дакини.
Обгърни нас, щастливите търсещи, със своето състрадание
и ни дай своите мощи за преклонение.
Обгърни нас, твоите деца, събрани тук."

По този начин Ретчунг призова своя Учител, пеейки през сълзи с
опечален глас. Тогава главната дакини хвърли свещен предмет, голям
колкото кокоши яйце, който излъчваше петцветна светлина и се спусна
към колибата за кремация. Всички главни ученици протегнаха ръце,
като всеки го искаше за себе си. След това предметът отново се издигна и
беше погълнат от светлината, която главната дакини държеше. Тогава
светлината се раздели на две, като едната половина се превърна в лъвски
трон с лотосова възглавничка. Над него имаше слънце и луна. От другата
част на светлината се оформи кристална ступа, която застана върху
трона. Петцветна светлина започна да се излъчва от ступата. Ступата
беше висока тридесет сантиметра и я заобикаляха Хиляда и двамата
Буди. Четирите тераси бяха заети от блестящите идами от четирите класа
Тантра в техния естествен ред. В сферичната зала на ступата седеше
фигурката на Миларепа, висока петнадесет сантиметра. Дакините, които
правеха прострации и го възхваляваха, му изпяха следната песен,
придружени от двете други, които пазеха ступата:
"О, синове! Деуа Кьонг (Поддръжник на Радостния Покой), Шиуа Йо
(Ясна Светлина), Учителя от Нгандзонг и други благословени ученици,
облечени памучни дрехи.
Със силата на своята почит и копнеж вие призовавате името на своя
духовен баща, така че да дари вас и всички човешки същества с
реликвите и умножаващите се кристали като обекти на вашето
преклонение.
Чрез силата на призивите, излизащи от дълбините на сърцата ни и по
силата на състраданието на Миларепа вие видяхте проявлението на
неговата Трикая, така че вече няма нужда да се завръщате в кръговрата
на раждане и смърт.
Ако се отдадете напълно, вие ще постигнете пълно просветление.
От неповторимата сфера на Дхармакая се появи свещената реликва с
големина на яйце.
То е обект на преклонение за всички човешки същества.
И все пак вие не можете да го получите като се опитвате да го задържите
за себе си.
Защо да остава сред нечестивите?
Но ако усърдно призовавате отново Джецун, състраданието му към вас
никога няма да намалее, защото има свещено споразумение между
всички Буди във ваша полза.
Чрез техните непрестанно разпространяващи се действия, възникващи
от Дхармакая, се появяват земни въплъщения в своите различни форми.
Вашият Идам Чакрасамвара се появи в единство с партньорката си,
обкичени прекрасно с украшения от мъртвешки кости.
Небето беше изпълнено от мандалата на божества.
Приношенията на даките и дакините се разпростряха като облак.
Върховно проявената Самбхогакая даде посвещение, което ви позволява
бързо да постигнете осъществяване.
Ако сте способни да ги призовете, тяхното духовно влияние никога няма
да намалее, защото има свещено споразумение между всички дакини във
ваша полза.

Чрез непрестанно разпространяващото се действие на Будите в
Дхармакая техните превъплъщения приемат различни форми.
По тази причина се появи тридесет сантиметрова кристална ступа,
заобиколена от Хиляда и двамата Буди, както са описани в Сутрите, и
украсена с идамите, описани в четирите класа Тантра.
Каква прекрасна гледка пред нашите очи!
Ако сте способни да ги призовете, без да се разсейвате, техните
разпространяващи се действия никога няма да намалеят, защото има
свещено споразумение сред божествата защитници във ваша полза.
Ламата, който е обединил всички три аспекта на просветлението,
действа, появявайки се в много чудотворни форми.
Наистина е прекрасно това, че той се появява в тази малка, но видима
форма като обект за вашето преклонение.
Ако сте способни да го призовете от дълбините на сърцето си със силна
почит и копнеж,
неговото влияние върху прякото ви осъзнаване никога няма да намалее,
защото има свещено споразумение между всички просветлени Учители
във ваша полза.
Ако искрено спазвате собствените си духовни обети, всички божества
защитници ще ви поддържат.
Ако можете да живеете в планинско усамотение, пазителите на
мъдростта - даките и дакините, от само себе си ще се събират около вас.
Предварителното условие за постигане на бързо осъзнаване е да се
отдадете искрено на Дхарма.
Ако сте се освободили от желанието за удоволствие, вие сте премахнали
корена на своите умствени заблуди.
Ако не се вкопчвате в идеята за личното "аз" и универсалната материя
като нещо истински реално, препятствията и пречещите сили ще бъдат
пропъдени.
Ако не се вкопчвате в двойствеността, вашето прозрение ще достигне
съвършенство.
Ако можете да възприемате самсара и нирвана като пусти, вашата
медитация е достигнала съвършенство.
Ако саммоотричането ви извира от дълбините на вашето съзнание,
практиката ви е достигнала съвършенство.
Ако вашият лама предскаже предопределената ви задача, вашите обети
са достигнали съвършенство.
Ако се стремите да служите на всички чувстващи същества, целта ви е
достигнала съвършенството си.
Ако Учител и ученици постигнат духовна хармония, тяхната връзка е
достигнала съвършенството си.
Ако разпознаете признаците и състоянието на своето осъществяване,
способността ви за пряко осъзнаване е достигнала съвършенство.
Нека качеството на хармонията във вашата общност, на вашето
пробудено преживяване с неговата вътрешна топлина и всичките й
признаци, деца мои, бъде вашият дял от мощите."

След тази песен дакините показаха ступата на всички ученици. Когато
дакините бяха на път да заминат за други светове, те поставиха ступата
върху трон от прелестни скъпоценности. С желание да помоли дакините,
които държат ступата, да я оставят за обект на човешко преклонение,
Шиуа Йо (Ясната Светлина) Репа ги призова със следната песен:
"О, татко, ти прие форма на Нирманакая, за да можеш да служиш на
другите.
Във формата си на Самбхогакая ти си просветлен и виждащ.
Във формата на невидимата Дхармакая ти обгръщаш необятността на
космическата вселена.
Призовавам теб, крайното състояние на реалността.
Дай на нас, твоите деца, ступата, която дакините държат в ръцете си.
О, Почитаеми, когато срещаше други просветлени светци,
ти беше като сандъче, пълно с прекрасни скъпоценности.
Ти си безценният виждащ, о, Почитаеми.
Дарявам ти своята почит, на теб, който постигна съвършено знание.
Дай на нас, твоите деца, ступата, която дакините държат в ръцете си.
О, Почитаеми, когато ти служеше на ламата си,
беше като вълна от бяла овца.
Ти, просветленият виждащ, дари блага на всички същества.
На теб, Състрадателния, дарявам своята преданост.
Дай на нас, твоите деца, ступата, която дакините държат в ръцете си.
О, Почитаеми, когато се отричаше от светски стремежи,
ти, неизменният виждащ, беше като цар на всички аскети.
На теб, Непобедимия, дарявам своята преданост.
Дай на нас, твоите деца, ступата, която дакините държат в ръцете си.
О, Почитаеми, когато медитираше върху инструкциите на своя лама,
ти беше като тигрица, хранеща се от плътта на труп.
Пробуден виждаш, ти беше свободен от всякакви съмнения.
Дарявам на теб, Постоянстващия, своята преданост.
Дай на нас, твоите деца, ступата, която дакините държат в ръцете си.
О, Почитаеми, когато беше в пълно усамотение,
ти, пробуденият виждащ, беше като къс чисто желязо, и никога не се
отклони.
Дарявам ти своята преданост, на теб, който си се освободил от фалш*.
Дай на нас, твоите деца, ступата, която дакините държат в ръцете си.
О, Почитаеми, когато показваше признаци на своята вътрешна сила, ти,
пробуденият виждащ, беше като слона и снежния лъв,
свободен от всякаква слабост.
Дарявам на теб, Безстрашния, своята почит.
Дай на нас, твоите деца, ступата, която дакините държат в ръцете си.
Когато постигаше пробуждане чрез радостната топлина,

ти, пробуденият виждащ, ти беше като луна, огряваща цялата земя.
Дарявам на теб, Лишения от его, своята преданост.
Дай на нас, твоите деца, ступата, която дакините държат в ръцете си.
О, Почитаеми, когато водеше най-напредналите си ученици,
срещата с теб беше като лупа под слънчевата светлина.
Ти, великият виждащ, ни доведе до пробуденото състояние.
На теб, Милостиви, дарявам своята почит.
Дай на нас, твоите деца, ступата, която дакините държат в ръцете си.
О, Почитаеми, когато се срещна с материално богатство,
ти, пробуденият виждащ, беше като живак, паднал на земята.
Ти, пробуденият виждащ, никога не бе опетнен.
Дарявам ти почитта си, Съвършени.
Дай на нас, твоите деца, ступата, която дакините държат в ръцете си.
О, Почитаеми, когато водеше множеството хора,
ти, пробуденият виждащ, беше като слънцето, изгряващо над земята и
разсейващо тъмнината.
На теб, Мъдрия и Милостивия, дарявам своята почит.
Дай на нас, твоите деца, ступата, която дакините държат в ръцете си.
О, Почитаеми, когато се срещаше с огромното множество,
ти пробуденият виждащ, беше като майка, която среща единствения си
син,
давайки най-доброто от себе си в тяхна полза.
На теб, Най-любящи, дарявам своята почит.
Дай на нас, твоите деца, ступата, която дакините държат в ръцете си.
О, Почитаеми, когато се отправяш към света на дакините,
ти, пробуденият виждащ, си като изпълняваща желанието ваза,
задоволявайки желанията на всички.
На теб, Превъзходни, дарявам своята почит.
Дай на нас, твоите деца, ступата, която дакините държат в ръцете си.
О, Почитаеми, когато даваше пророчески напътствия,
ти, просветленият виждаш, беше като сочещ пръст, който никога не
греши.
На теб, Познаващия Трите Времена, дарявам своята почит.
Дай на нас, твоите деца, ступата, която дакините държат в ръцете си.
О, Почитаеми, когато даваше инструкции, ускоряващи нашето
осъзнаване,
ти, пробуденият виждащ, беше като баща, който без привързаност дава
богатства на сина си.
На теб, Състрадателния, дарявам своята почит.
Дай на нас, твоите деца, ступата, която дакините държат в ръцете си."
След този призив на Репа Спокойната Светлина, от Джецун в ступата
дойде отговор във формата на песен, разсейваща всички погрешни
преценки за нещата, които изглеждат подобни:

"О, ти, който си изпълнен с вяра и притежаваш добра съдба,
който ме призова със силен глас на огорчение.
Слушайте, превъзходни ученици, загърнати в памучно платно,
аз съм Миларепа.
В пустотата на моята всеобхватна Дхармакая,
няма нито печалба, нито загуба.
Моето земно тяло беше разтворено във Всеобхватната Пустота.
Всички негови обикновени останки и умножаващи се кристали
се превърнаха в една единствена ступа, излъчваща светлина.
За всички чувстващи същества, които искат да спечелят заслуги, това е
свещеният обект.
Нейното местонахождение ще бъдат Буда сферите, а нейни пазители петте вида дакини.
Небесните същества и дакините ще я почитат и боготворят.
Тя би изчезнала, ако остане в света на човешките същества.
Що се отнася до вашия дял, ученици мои,
аз пробудих вашето най-съкровено осъзнаване, идентично с Дхармакая.
Това е най-свещеното от всички свети останки и умножаващи се
кристали.
Във вашия стремеж към просветление вие ще се сблъскате с погрешни
преценки, що се отнася до сходствата и разликите между нещата.
Разсейвайте ги, без да забравяте, и ги разграничавайте съответно.
Връзката с духовен баща, който е съвършен лама,
връзката с човек с добри качества, които са резултат от неговата минала
карма въпреки че двете изглеждат подобни,
внимавайте да не направите погрешна преценка.
Възприемането на присъщата пустота на вашата осъзнатост
и пребиването в некопцептуално състояние, предизвикано от ума внимавайте да не направите погрешна преценка.
Достигането на първично състояние на естественост в медитацията
и вкопчването просто в черупката на спокойствието, предизвикано от
ума внимавайте да не неправите погрешна преценка.
Вътрешното изгряване на спонтанно самоосвобождение
и мисленото осъзнаване на концепции, които изглеждат правилни внимавайте да не направите погрешна преценка.
Възприемането на неопетнена природа на ума в неговата голота
и служенето на другите в тяхна полза, произтичащо от доброта внимавайте да не направите погрешна преценка.
Признаците на постижение, произлизащи от усилията, положени за
вътрешна реализация

и спечелването на изобилни материални богатства, дължащо се на
минала карма внимавайте да не направите погрешна преценка.
Пророчествата на дакините, пазителки на върховната мъдрост,
и кънтящия зов на свръхестествени сили внимавайте да не направите погрешна преценка.
Безупречната подкрепа на дакините-пазители
и изкусителните препятствия, сътворени от силите на Мара внимавайте да не направите погрешна преценка.
Неопетнената сфера на Дхармакая
и останките от земно вещество въпреки че двете изглеждат еднакво достойни за почит,
внимавайте да не направите погрешна преценка.
Цветето на Нирманакая, възникващо от Всеобхватната Пустота
и небесното цвете на райската сфера на сетивно блаженство внимавайте да не направите погрешна преценка.
Ступа, сътворена от възпрепятстващи сили
и друга, създадена от чудотворните сили на идама внимавайте да не направите погрешна преценка.
Космически палат с купол от светлина и арки от дъга
и дъгата и светлината на естествените явления внимавайте да не направите погрешна преценка.
Вярата, възникнала от минали кармични връзки,
и вярата, причинена от обстоятелствата внимавайте да не направите погрешна преценка.
Почитта, излизаща от дълбините на сърцето,
и почитта, предизвикана от скромност и желание за наподобяване внимавайте да не направите погрешна преценка.
Усиления стремеж към Просветление
и лицемерното угаждане на своя лама с цел материални облаги в този
живот внимавайте да не направите погрешна преценка.
Опитите за постигане на целта чрез постоянство
и хвърлянето на обещания на вятъра внимавайте да не направите погрешна преценка.
Ступата, предена на съхранение на дакините, пазителките на мъдростта,
намираща се в Сферата на Просветлените от миналото, настоящето и
бъдещето,
е небесния палат на просветлените даки и дакини
и медитационната колиба на вашия Лама Джецун.

На изток има една Буда сфера, където се събира мандала от дакини.
В тази безкрайно радостна сфера живеят славните Чакрасамвара,
Авалокитешвара и Тара.
В тази абсолютно спокойна сфера чакат множество дакини, за да
приветстват ступата.
Ако отправяте призиви от дълбините на сърцето си,
тогава го правете със спонтанни сълзи на радост.
Този обект за почит е толкова прекрасен - обсипи го с мъдрост,
напръскай го с водата на просветленото отношение и остави своята
превъзходна и неизменна вяра да бъде твоя закрила.
Ако искате да получите посвещение в недвойственото просветление,
сложете главата си точно под ступата."
Когато свърши тази песен, дакините пренесоха ступата през
пространството над най-главните ученици. Като излъчваше надолу лъчи
от светлина, които докоснаха всяка глава, ступата надари всеки един със
сила. Повечето от хората видяха форма на Миларепа, която се появи от
ступата и се издигна в пространството над нея. Всяка група го видя
различно. Някои го видяха като Хеваджра, други като Чакрасамвара,
Гухясамаджа или Ваджраварахи. Всеки идам беше заобиколен от
мандала от проявления, мъжки и женски, които след това се стопиха в
гърдите на главния идам. Самата мандала се превърна в светлина в
небето и се отправи на изток. Всички присъстващи видяха как дакините
украсяват ступата с различни видове копринени драперии, как я слагат в
сандък с копринени скъпоценности и след това я отнасят на изток.
Някои от учениците видяха Миларепа във формата на Самбхогакая Буда,
обкичен със скъпоценни украшения и седнал върху лъв, чиито четири
крака бяха поддържани от четири дакини, а Ваджраварахи водеше лъва
за юзда. Те продължиха на изток, придружавани от безброй даки и
дакини, носещи различни небесни приношения, като чадъри и знамена,
като около тях се разнасяше музика. Други видяха, че ступата беше
носена от бяла дакини в носилка, украсена с бяла коприна. Имаше и
други най-различни прекрасни видения.
Учениците, монасите, монахините и миряните бяха покрусени от това, че
нямаха дял от свещените останки. Те извикаха печално в
сърцераздирателна молитва. Въпреки че формата му беше невидима, от
небето прозвуча глас, напомнящ този на Джецун, казвайки: "О, синове,
не позволявайте да бъдете обзети от толкова силна тъга и отчаяние. Що
се отнася до дяла ви от свещените предмети, има една мраморна плоча,
на която са се появили четири свещени срички, релефно издълбани.
Идете и я потърсете под скалната основа на колибата за кремация.
Според тези указания учениците претърсиха скалата и намериха точно
това, което им беше казано. Всички бяха облекчени от тъгата си,
предизвикана от липсата на свещени останки. Тази чудна каменна плоча
е поставена в олтара на усамотения храм при Чхуар, за да могат да се
прекланят пред нея човешките същества.
Главните ученици бяха сигурни, че ще бъдат родени сред найприближените бъдещи ученици на Джецун на мястото, където той е
постигнал своето Върховно Просветление, въпреки че в този момент бяха
натъжени от неговото отпътуване към друга сфера. Те бяха сигурни също

така, че всички аспекти от живота на Джецун ще изпълнят великата цел
на Дхарма и ще задоволят нуждите на чувстващите същества. Найприближените ученици бяха уверени дори и в това, че ще изпълнят
своите цели и целите на другите като се посветят на пътя на
освобождението.
Учениците постигнаха негласно споразумение, че ще търсят злато под
жаравата, така както е обозначено от Джецун в неговото завещание,
въпреки че, съдейки по неговия начин на живот, истинско злато можеше
и да не съществува. След като разкопаха жаравата, те намериха парче бял
плат. В него беше загърнат един остър нож с връх като шило, а
стоманената му дръжка му беше направена като огниво. Имаше и парче
кафява захар и бележка, която гласеше: "Когато се режат с този нож,
плата и захарта никога няма да свършат. Отрежете колкото може повече
лентички от плата и парченца от захарта и ги разпределете сред всички
хора. Всеки, който опита от захарта и докосне плата, ще постигне
освобождение от нисшите сфери, тъй като тези неща бяха храната и
облеклото на Миларепа по време на неговото медитативно пробуждане и
затова бяха благословени от Будите от миналото. Който каже, че
Миларепа е притежавал злато, е "напълнил устата си с лайна." Този
израз на Миларепа предизвика смях сред най-напредналите ученици,
при все че те бяха натъжени от смъртта му. В долния край на бележката
учениците му видяха следното съобщение:
"Това беше моята йогическа храна по време на медитацията ми.
Тя ме поддържаше през целия ми живот.
Това е храната на състраданието, която дава йогически сили и
Просветление.
Чувстващите същества, които ядат от нея, ще затворят вратата на
прераждане
в света на гладните духове.
Белият памучен плат е храната на Мъдростта Туммо.
Всички онези, които я носят върху тялото или около врата си,
ще затворят вратата към прераждане
в горещите и студени светове.
Онези, които получат благословията ми чрез моите реликви,
ще постигнат освобождение от трите нисши свята.
Всички онези, които са установили духовна връзка с мен,
в следствие на това никога няма да се преродят в нисшите светове
и постепенно ще постигнат Съвършено Просветление.
Онези, които са способни да реагират с доверие
дори само при чуването на името на Миларепа,
ще си спомнят имената и семействата си от седем минали живота.
За Миларепа, вашия неустрашим баща, цялата вселена е злато.
Каква нужда имам аз от купчинка златен прах.
Деца мои, стремете се да живеете според инструкциите ми
и напълно ще осъществите вашите настоящи и крайни цели."

Парчето захар беше разрязано с ножа на безброй парчета. Всяко парче
беше толкова голямо, колкото и първоначалното парче. По същия начин
и когато белият плат беше разрязан на много парчета, всеки квадрат
стана с размера на първоначалния. Тези неща после бяха разпределени
между всички, които си взеха от захарта и докоснаха плата. Болните и
нещастните бяха освободени от страданията си. Онези, които бяха
изпълнени със зли намерения, страсти и предразсъдъци, откриха, че
притежават качествата на вяра, усърдие, мъдрост и състрадание, и
постигнаха собственото си освобождение от сферите на нещастие.
Захарта и плата, които получи всеки един, траеха през целия му живот,
без да се свършат.
Що се отнася до погребението, когато учениците опяваха трупа на
Миларепа, се изсипа дъжд от четирицветни и петцветни цветя. Цветята,
спускайки се ниско над хората, се издигнаха обратно в небето и
изчезнаха. Малкото, които се приземяваха, изчезваха, когато ги
докосваха човешки ръце, но цветовете, които оставаха, бяха с
невъобразима красота. Трицветните цветове, които бяха фини като
крилца на пчела, бяха покрили земята на глезен дълбочина при Чхуар, а
и на други места земята беше покрита с тях и това й предаваше различен
оттенък. След кремацията видимите знаци, като светлини и дъги, бавно
ставаха все по-бледи и по-бледи, докато накрая не изчезнаха съвсем.
На всяка годишнина от смъртта на Миларепа всичките тези явления,
като дъги и светлини, миризма на небесни благоухания и звуци от
музика, се появяваха в ясното небе както при смъртта на Джецун.
Прекрасните знаци, които се появяваха при всеки такъв случай, бяха
толкова фантастични, че не могат да бъдат описани с понятия или
изразени с думи. Например дори и в много студено време цветята
цъфтяха и цялата област се радваше на изобилни реколти и
благоденствие, като никакво насилие и епидемии не сполетяваха земята.
Тези знаци не бяха описани от страх да не изглеждат преувеличени.
Накратко, след последното отпътуване на Миларепа, най-великия от
светците, към сферата на Буда, историята на живота му се превърна в
един ясен пример за върховно освобождение и резултатите от неговото
безкрайно състрадание и загриженост към всички, се виждаха в
появяването на неговите духовни наследници. Тези ученици, които
постигнаха Съвършено Просветление, на брой бяха колкото звездите
през нощта. Онези, които постигнаха степен на незавръщане в самсара,
бяха колкото прашинките по лицето на земята. Онези мъже и жени,
които поеха по пътя на освобождението, бяха безброй. Той направи така,
че ученията на Буда да блестят като силна слънчева светлина и поведе
тези чувстващи същества от временните и постоянни нещастия към
щастието и източника на щастието.
Това е деветата глава от живота на великия светец Миларепа, в която е
описано разтварянето на неговото земно тяло във Всеобхватната
Пустота, след като завършва просветлените си задачи, за да може да
предизвика духовни стремления и пробуждане в чувстващите същества.
Освен това е описано и как чрез своите всеобхватни действия той ще
служи на чувстващите същества до края на самсара из цялото
космическо пространство!

Допълнителна бележка
Сред учениците, предсказани на Джецун от неговия идам и
дакините, и също от съня, който беше сънувал по времето, когато срещна
Репа Спокойната Светлина бяха осем най-близки синове. От тях,
подобният на слънце ученик беше несравнимият Дакпо Ринпоче
(известен повече като Гампопа); подобното на луна същество беше
Речунг Дордже Драгпа (Прославения Ваджра); и подобните на планети
бяха Учителя Йангчуб Гялпо от Нгандзонг, Репа Спокойната Светлина от
Джетромей, Репа Себан от Дотра, Кхира (Ловеца) Репа от Нйишанг,
Дигом Репа от Му и Сандже Чяб Репа. Тринадесетте близки синове бяха
Шенгом Репа, Ленгом Репа, Мейгом Репа, Тсапух Репа, Кхарчунг Репа,
Рончунг Репа, Дордже Оуангчуг Репа от Такгом, Джогон Репа Дарма
Оуангчуг, Дампа Джякпухуа, Чарууа от Ликор, Учителя Гедун от Ло,
Кйотон Шакягуна и Учителя Ташибар от Дрей. Най-изтъкнатия ученик
Гампопа и пет от тринадесетте сина бяха напълно посветени монаси.
Четирите много напреднали жени ученички бяха Речунгма от
Цонга, Салей Йо от Нянанг, Палдар Бум от Чхунг и Пета Гончи, която
беше сестрата на Джетсун. След това имаше тридесет и пет пробудени
виждащи, които бяха достигнали крайните етапи на своя път и сто други,
описвани като подобни на звезди, които бяха възприели окончателната
същност на реалността и нямаше да се завърнат в самсара.
Освен това имаше сто и осем велики медитатори, които бяха
постигнали висше преживяване в медитацията си и бяха достигнали
етапа на радостна топлина по пътя. След това имаше хиляда и един
велики медитатори, мъже и жени, които се бяха отрекли от светски
стремежи и бяха достигнали началния етап на осъзнаване. Безброй
обикновени хора, които бяха станали ученици на Джетсун, по силата на
духовната си съдба, бяха пресекли завинаги потока на движение към
нисшите сфери по силата на добродетелта на своята духовна връзка с
Миларепа. Освен всички тези човешки ученици имаше и други ученици
сред небесните същества, като петте сестри дакини. Сред поднебесните
същества беше Демона от Пещерата Лингпа.
След като бяха завършили кремацията на Миларепа, всички
човешки ученици, присъствали по времето на неговата смърт поеха пътя
към своите планински усамотени обители, където прекараха целия си
живот в медитация според инструкциите на Джетсун. Но Речунг
отпътува за провинцията Ю, за да се срещне с Гампопа и да му даде
неговия дял от свещените предмети. Следвайки пророческото
напътствие на Джетсун, Гампопа, макар и закъснял, напредваше към
Чхуар, когато срещна Речунг при Ярлунг Пухшар. След като му предаде
свещените съкровища, като шапката на Ачаря Майтрипа и тоягата от
алое, Речунг му съобщи новината за смъртта на Миларепа. Тогава
Гампопа припадна. Когато се съживи, Гампопа, поразен от мъка, започна
целеустремено да се моли. Това беше записано в собствената му
биография.

Гампопа покани Речунг в своята собствена резиденция и получи от
него пълните инструкции за висшата езотерична медитация върху
Чакрасамвара. Речунг му даде Дхарма ученията и също неговия дял от
свещената роба, и след това отпътува за манастира Лоро Дйол. След като
трансформира своето земно тяло в Самбогакая, Речунг най-накрая се сля
с Всеобхватната Пустота.
Репа Спокойната Светлина, Кхира Репа, Речунгма Палдар Бум и
Салей Йо също отпътуваха по подобен начин, разтваряйки телата си в
пустотата на Дхармакая. Другите, които умряха, оставяйки зад себе си
своите смъртни тела, също бяха постигнали Дхармакая. Най-изтъкнатите
ученици, които в своя живот постигнаха Просветлението и също всички
онези, които починаха, оставяйки зад себе си своите смъртни останки
бяха служили на добрата кауза на Дхарма и бяха облагодетелствали
чувстващите същества в цялата космическа вселена с прекрасните
качества, постижения и добър пример на живота си, както и с оставянето
зад себе си на реликвите на своите тела и размножаващи се кристали.
Живота на Учителя, Мила Шепа Дордже (Ваджра Смеха), найвеликия от светците, върховен сред хората, е съставен от дванадесет
основни събития, три от тях свързани с преследването на светски цели и
другите девет, описващи неговата борба за постигане на върховния мир
на нирвана.
Така Миларепа постигна в един живот и едно тяло
Просветлението, известно като Буда Ваджрадхара със своите уникални
характеристики като Четирите Върховни Проявления и Петте Аспекта на
Мъдростта. По време на този живот Учителя пося семена на осъзнаване в
съзнанието на чувстващите същества и доведе тези семена до пълно
разцъфтяване. В своята сияйност и чистота Учителя прекоси всички Буда
сфери.
Историята на освобождението, живота на Миларепа, извежда на
пътя на еманципацията и върховното знание. Този велик дар, събуждащ
радост и вътрешно съвършенство, дарява славно богатство в непрекъснат
поток на всички чувстващи същества, изпълващи космическата вселена.
Нека всички бъдат благословени с всенарастваща добродетел,
просперитет, щастие и осъзнаване !

Колофон
Историята на освобождението на Миларепа,
Като скъпоценен камък, изпълняващ желанията, излъчваща светлината
на
действията,
Осветли учението на всички Буди
И изпълни надеждите и стремежите на чувстващите същества.
Нека това достойно приношение бъде приятно на Будите от миналото.
Поезия украсява началото на тази история и краят й.
Нека това бъде приятна гощавка за учените хора, ценящи красивата реч.

Думите на тази история събуждат вяра, изправяйки дори косъмчетата по
тялото.
Нека това бъде приятна гощавка за онези благородни монаси, жадуващи
да
напуснат самсара.
Истинското значение на тази история разкрива присъщото единство на
привидната и крайната реалност.
Нека това бъде приятна гощавка за онези които са състрадателни и
пробудени.
Чрез четенето на тази история, оковите на Осемте Светски Реакции ще
бъдат разчупени.
Нека това бъде приятна гощавка за аскетите, които са се отрекли от
вкопчването и глезотията на ума.
Чувайки тази история, в читателите спонтанно ще се породи вяра.
Нека това бъде приятна гощавка за онези, чиято съдба е да следват
Дхарма.
При пълното осъзнаване на тази история, човек в един миг ще прекрати
вкопчването на ума.
Нека това бъде приятна гощавка за онези, търсещи Просветление в този
живот.
Свързвайки себе си с тази история,
Човек ще изпълни своите благородни цели и благородните цели на
другите.
Нека това бъде приятна гощавка за онези учители на Дхарма, работещи
за благото на Чувстващите същества.
Изпълнявайки дела на освобождение човек ще изпълни намерението на
приемствеността.
Нека това бъде приятна гощавка за преданите ученици, стремящи се да
изпълнят думите на Учителя.
Състраданието на Джетсун през цялата тази история на освобождението
ще защитава чувстващите същества от страданието.
Нека това бъде приятна гощавка за всички същества на трите нива на
самсара !
Източникът на тази приятна гощавка е историята за освобождението на
Мила, Смеещата се Ваджра.
Това е камъкът, който изпълнява желанията в пълната си слава и блясък,
надарен с Четирите Безгранични Атрибута,
Стоящ на върха на Знамето на учението на Буда.
Този небесен скъпоценен камък от лапис лазули дарява прекрасни
дарове на онези в самсара и нирвана,
Изпълнявайки желанията на чувстващите същества, лишени от
богатството на истинската осъзнатост.

Почитайки тази история с приношения, и призовавайки я да дари с
дарове на осъществяване,
Започва да вали лекарството на Петте Осъзнавания, Което лекува
болестите на петте отрови
В онези, лежащи на смъртното легло на самсара.
Аз изразявам скромното си желание да споделя, по силата на нейните
неизмерими качества
Дарът на Седемте Скъпоценности на Просветлените
С всички чувстващи същества търпящи непрестанно страдания.
Като по този начин задоволявам нуждите на онези в самсара и нирвана
Изразявам желанието си: всички онези, които чуят името на Миларепа
Нека постигнат Просветлението в четирите му аспекта в този живот.
Нека постигнат силата и енергията да водят чувстващите същества в
космическата сфера в продължение на безброй въплъщения.
Нека тези желания бъдат напълно осъществени по силата на това
посвещаване на заслугите в името на всички чувстващи същества.
Този ръкопис за живота на Миларепа, най-великия от йогините, с песни,
разкриващи пътя на освобождението и Пълното Просветление, беше
записан изцяло и точно от Дурто Ролпай Налджорпа ( Перипатетичния
Йогин на Дивотата и Гробището) . Той ми беше предаден от моя лама
според тайната устна традиция, въпреки че съм виждал много други
разкази на историята на Джетсун. Той беше завършен на осмия ден от
дванадесетия лунен месец, в годината Пухрбу в Дхок Лакчи Гангра
(Снежния Район на Монт Еверест), великата свещена обител на
дакините. Нека той служи на делото на Дхарма и да донесе мир и щастие
на всички чувстващи същества докато всички цикли на живота не
престанат да съществуват!
Нека благословии да съпътстват всички.
Година Земя Маймуна (1484)

