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Аз съм Това – Разговори с Шри Нисаргадатта Махарадж 
 

"Това, в което пребивават всички същества, и което пребивава във 

всички същества, което дава милост на всички, Върховната Душа на 

вселената, неограничено съществуване - Аз съм Това." 

Амритабинду Упанишад 

 

"Това което прониква всичко, което не е трансцендирано от нищо, и 

което, като универсалното пространство около нас, изпълва всичко вътре и 

вън, Този Върховен не-дуален Брахман - ти си Това." 

Шанкарачаря 

 

"Търсачът е онзи, който е в търсене на себе си. 

Остави всички въпроси освен един: 'Кой съм аз?'. В края на 

краищата, единственият факт, за който си сигурен е, че ти си. 'Аз съм' е 

сигурно. 'Аз съм това' не е. Упорствай да откриеш какво си в 

действителност. 

За да знаеш какво си, трябва да изследваш и узнаеш какво не си. 

Открий какво не си - тяло, чувства, мисли, време, пространство, това 

или онова - конкретно или абстрактно, нищо от това, което може да бъде 

възприето, не може да си ти. Самият акт на възприемане показва, че ти не 

си това, което възприемаш. 

Колкото по-ясно видиш, че на нивото на ума може да бъдеш описан 

единствено чрез отрицания, толкова по-бързо ще стигнеш до края на 

твоето търсене и ще осъзнаеш, че си безгранично битие." 

Шри Нисаргадатта Махарадж 
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Предговор 

Че трябва да има още едно издание на "Аз съм Това" не е 

изненадващо, понеже величието на думите, изказани от Шри Нисаргадатта 

Махарадж, тяхната директност и яснота, с която те насочват към най-

висшето, вече направиха тази книга литература от първостепенна важност. 

Действително, мнозина я смятат за единствената книга с духовно учение, 

която наистина си заслужава да се изучи. 

Има много различни религиозни и философски системи, които 

претендират да изпълват живота на човека със смисъл. Но те страдат от 

известни вътрешно присъщи ограничения. Те излагат с благозвучни думи 

своите традиционни вярвания и идеологии, духовни или философски. 

Обаче, рано или късно, вярващите разкриват ограничеността в значението 

и приложението на тези думи. Те се разочароват и са склонни да напуснат 

системите, по същия начин както се изоставят научни теории, когато са 

поставени под въпрос заради твърде многото противоречиви опитни 

данни. 

Когато се окаже, че някоя система на интерпретация на духовното не 

е убедителна и е неспособна да бъде рационално обоснована, много хора 

си позволяват да се обърнат към други системи. С течение на времето, 

обаче, те разкриват ограниченията и противоречията също и в другата 

система. В това безрезултатно преследване в играта на приемане и 

отхвърляне, това което им остава е скептицизъм и агностицизъм, което 

води до нелеп начин на живот, въвлечен в обикновените груби удобства на 

живота, само трупайки материални блага. Все пак, понякога, макар и 

рядко, скептицизмът генерира интуитивно усещане за абсолютната 

реалност, по-фундаментална от тази на думите, религиите или 

философските системи. Това е, макар и странно, положителният аспект на 

скептицизма. Именно в такова състояние на скептицизъм, но с интуиция за 

абсолютната реалност, се случи да прочета "Аз съм Това" на Шри 
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Нисаргадатта Махарадж. Бях поразен от завършеността и неоспоримата 

убедителност на неговите думи. Въпреки че думите са ограничени по 

своята природа, изказванията на Махарадж бяха за мен един вид като 

излъскани прозрачни прозорци. 

Обаче никаква книга с духовно учение не може да замести 

присъствието на самия учител. Само думите на Гуру, отправени директно 

към теб, губят напълно своята непрозрачност. В присъствието на Гуру се 

рушат последните бариери на ума. Шри Нисаргадатта Махарадж е 

наистина такъв Гуру. Той не е проповедник, но дава на търсещите точните 

указания, които са им нужни. Реалността, излъчваща се от него, е 

неотменна и Абсолютна. Тя е автентична. Преживявайки истинността на 

неговите думи в страниците на "Аз съм Това" и бивайки вдъхновени от 

тях, много от запада отидоха при Махарадж да търсят просветление. 

Интерпретацията на Шри Махарадж на истината не се различава от 

тази на Джнана Йога (Адвайта Веданта). Но той си имаше свой почерк. 

Многото форми около нас, казва той, са съставени от пет елемента. Те са 

преходни, в състояние на постоянно движение и промяна. Те също така се 

управляват от закона за причинността. Всичко това важи и за тялото и ума, 

които са преходни, подчинени на раждането и смъртта. Ние знаем, че 

светът се опознава само чрез сетивата и ума. Както във виждането на Кант, 

той е корелат на човека като знаещ субект и, следователно, притежава 

основната структура на нашия начин на познание. Това означава, че 

времето, пространството и причинността не са "обективни" или външни 

същности, а умствени категории, по които всичко е формирано. 

Съществуването и формата на всички неща зависят от ума. Разпознаването 

е продукт на ума. И светът, видян от ума, е субективен и личен свят, който 

се мени постоянно в съответствие с вълнението на ума. 

Като противоположност на неспокойния ум с неговите ограничени 

категории - преднамереност, субективност, двойственост и т.н. - стои 

върховно безграничното чувство "аз съм". Единственото нещо, за което 

мога да бъда сигурен е, че "аз съм", но не в смисъла на Декарт да мисля, че 

"аз съм", а без никакви сказуеми. Отново и отново Махарадж насочва 

вниманието ни към този основен факт, за да ни принуди да реализираме 

нашата "аз съм-ност" и така да се освободим от затворите, които сами сме 

си създали. Той казва: "Единственото вярно твърдение е "аз съм". Всичко 

останало е само умозаключение. Чрез никакво усилие не може да 

промениш "аз съм" на "аз не съм". 

Виж, истинският преживяващ не е умът, а аз самият, светлината в 

която всичко се проявява. Себето е общият фактор в корена на всяко 

преживяване, осъзнатостта в която всичко се случва. Цялото поле на 

съзнанието е само като филм или една точица в "аз съм". Тази "аз съм-

ност" съществува, бидейки осъзната за съзнанието, бидейки осъзната за 

себе си. И тя е неописуема, защото няма атрибути. Тя е само да бъдеш себе 
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си, а бидейки себе си е всичко, което е. Всичко съществуващо, съществува 

като мен самия. Няма нищо отделно от мен. Няма двойственост, 

следователно, няма болка. Няма никакви проблеми. Това е сферата на 

любовта, в която всичко е перфектно. Всичко което се случва, се случва 

спонтанно, без намерение - като храносмилането или растежа на косата. 

Осъзнай това и бъди освободен от ограниченията на ума. 

Виж дълбокия сън, в който няма чувството, че ти си това или онова. 

Все пак "аз съм" остава. И виж вечното сега. Паметта изглежда, че 

привнася от миналото в настоящето много неща, но всичко, което се 

случва, се случва само в настоящето. Всички субективни явления се 

проявяват в безвременното сега. Следователно времето и причинността не 

важат в реалността. Аз съм преди света, тялото и ума. Аз съм сферата, в 

която те се появяват и изчезват. Аз съм източникът на всички тях, 

универсалната енергия, чрез която целият този озадачаващ свят се 

проявява. 

Въпреки своето върховенство, чувството "аз съм", обаче, не е най-

висшето. То не е Абсолютът. Чувството или усещането "аз съм" не се 

намира изцяло отвъд времето. Бидейки същността на петте елемента, то до 

известна степен зависи от света. То възниква от тялото, което от своя 

страна е изградено от храна, състояща се от пет елемента. То изчезва със 

смъртта на тялото, така както въгленчето изчезва, когато ароматната 

пръчица изгори. Когато се постигне чиста осъзнатост, не остава никаква 

нужда, дори и от "аз съм", което е само една полезна отправна точка, 

указател към Абсолюта. Тогава осъзнаването "аз съм" лесно си отива. Това 

което остава е невъзможно да се опише; това, което е отвъд думите. Това е 

"състояние" най-реално, състояние на чиста потенциалност, което е в 

основата на всичко. "Аз съм" и цялата вселена са просто отражения в него. 

Това е реалността, която реализира джнани. 

Най-доброто което можеш да направиш е внимателно да слушаш 

джнани - жив пример за който е Шри Нисаргадатта - и да му се довериш и 

да му повярваш. Чрез такова слушане, ти ще осъзнаеш, че неговата 

реалност е твоята реалност. Той ти помага да разбереш природата на света 

и на "аз съм". Той те подбужда да изучиш функционирането на тялото и 

ума със сериозна и интензивна концентрация, за да се разбере, че не си 

нито едното, нито другото, и да ги отхвърлиш. Той ти предлага да се 

връщаш отново и отново към "аз съм", докато то не се превърне в твое 

единствено убежище, извън което няма нищо, докато егото, като 

ограничение на "аз съм", не изчезне. Тогава най-висшата реализация 

просто ще се случи без никакво усилие. 

Обърни внимание на думите на джнани, които минават отвъд всички 

концепции и догми. Махарадж казва: "Всички тези врели-некипели 

истории, тези концепции, се дават, докато човек не стане себереализиран, 
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докато не постигне себепознание, докато не трансцендира себето."
1
 Да, 

дори "аз съм" е концепция, но несъмнено няма по-ценни концепции. 

Търсещият трябва да се отнесе към тях с най-голяма сериозност, защото те 

сочат към Върховната Реалност. Никъде няма по-подходящи концепции, 

чрез които да се отърсим от всички концепции. Благодаря на Судхакар С. 

Дикшит, редакторът на книгата, за това че ме покани да напиша предговор 

за това ново издание на "Аз съм Това" и така ми даде възможност да отдам 

своята почит към Шри Нисаргадатта Махарадж, който разясни най-

висшето знание чрез най-прости, най-ясни и най-убедителни думи. 

 

Философски факултет                                                               Доув Тиемерсма 

Университет "Ерасмус" 

Ротердам, Холандия 

Юни, 1981 

Кой е Нисаргадатта Махарадж? 

На въпроса за датата на неговото раждане Учителят отвърнал 

невъзмутимо, че той никога не се е раждал! 

Писането на биографична бележка за Шри Нисаргадатта Махарадж е 

разочароваща и неблагодарна задача. Защото не само точната дата на 

раждането му не е известна, но няма на разположение никакви проверени 

факти, свързани с ранните години от живота му. Въпреки това, някои от 

неговите по-възрастни роднини и приятели казват, че той е роден през 

месец март 1897 година на пълнолуние, което съвпаднало с празника на 

Хануман Джаянти, когато индусите отдават почит на Хануман, наречен 

също Марути, маймуната-бог със славата на Рамаяна. И за да асоциират 

раждането му с този светъл ден, родителите му го наричат Марути. 

Наличната информация за детството му и за ранната му младост е 

разпокъсана и несвързана. Научаваме, че баща му, Шиврампант, бил беден 

човек, който работил за известно време като домашен прислужник в 

Бомбай, а по-късно изкарвал оскъдното си препитание като дребен фермер 

в Кандалгаон, малко селце в гората зад Ратнагири, област Махаращра. 

Марути израснал почти без образование. Като момче той подпомагал баща 

си в тези трудове в рамките на неговите възможности - гледал добитък, 

управлявал воловете, работил на полетата и изпълнявал поръчки. Неговите 

удоволствия били прости, както и работата му, но той бил надарен с 

любознателен ум, който преливал с въпроси от всякакъв вид. 

Баща му имал приятел брамин на име Вишну Харибхау Гор, който 

бил набожен човек и много учен според селските стандарти. Гор често 

                                                           
1
 Вечерна дискусия, 2 Октомври, 1979, записана от Джоузеф Наувелартс от 

Антверп, Белгия 
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говорил на религиозни теми и момчето Марути слушало внимателно и 

размишлявал над тези теми много повече, отколкото някой би 

предполагал. Гор бил за него идеалния човек - задълбочен, добър и мъдър. 

Когато Марути навършил осемнадесет години, баща му умрял, 

оставяйки след себе си вдовица, четирима сина и две дъщери. Оскъдните 

приходи от малката ферма се стопили допълнително след смъртта на 

стареца и те не били достатъчни, за да се изхранват толкова много гърла. 

Големият брат на Марути напуснал селото и отишъл в Бомбай да търси 

работа, а той го последвал скоро след това. Казват, че в Бомбай той 

работил в продължение на няколко месеца, като ниско платен младши 

чиновник в офис, но напуснал работата с отвращение. След това той поел 

дребна търговия като галантерист и отворил магазин за продажба на 

детски дрехи, тютюн и ръчно изработени селски цигари. Този бизнес, 

казват, процъфтял с течение на времето, което му дало някаква финансова 

сигурност. През този период той се оженил и имал син и три дъщери. 

Детство, младост, брак, потомство - Марути живял обичайния скучен 

и беден на събития живот на обикновен човек чак до средна възраст, без 

никакъв намек за светостта, която щяла да последва. Сред приятелите му 

през този период бил Яшвантрао Баагкар, който бил поклонник на Шри 

Сиддхарамешвар Махарадж, духовен учител от Навнатх Сампрадая, секта 

в хиндуизма. Една вечер Баагкар завел Марути при неговия Гуру и тази 

вечер се оказала повратна точка в неговия живот. Гуруто му дал мантра и 

инструкции за медитация. В началото на своята практика той започнал да 

получава видения и от време на време дори изпадал в транс. Нещо 

експлодирало вътре в него, така да се каже, давайки раждане на едно 

космическо съзнание, едно чувство за вечен живот. Самоличността на 

Марути, дребния магазинер, се разтворила и се появила ослепителната 

знаменитост на Шри Нисаргадатта. 

Повечето хора живеят в света на его-съзнанието и нямат желанието 

или силата да го напуснат. Те съществуват само за себе си; всичките им 

усилия са насочени към постигане на самодоволство и самовъзхвала. Има, 

обаче, мъдреци, учители и откриватели, които, докато изглежда живеят в 

същия този свят, живеят също едновременно в един друг свят - светът на 

космическото съзнание, сияещ с безкрайно знание. След неговото 

озаряващо преживяване Шри Нисаргадатта Махарадж заживял такъв двоен 

живот. Той движел своя магазин, но престанал да бъде търговец печалбар. 

По-късно, изоставяйки семейството и бизнеса, той станал странстващ 

просяк, поклонник сред необятността и разнообразието на индийската 

религиозна сцена. Ходил бос по пътя си към Хималаите, където планирал 

да прекара останалата част от годините си, в търсене на вечен живот. Но 

той скоро тръгнал обратно и се върнал у дома, разбирайки безсмислието на 

такава една задача. Вечният живот, той възприел, не трябвало да се търси; 

той вече го имал. Отивайки отвъд идеята аз-съм-тялото, той придобил 
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умствено състояние, така радостно, спокойно и славно, че всичко се 

оказало нищо в сравнение с него. Била постигната себереализация. 

Въпреки че Учителят е необразован, говоренето му е просветляващо 

до необичайна степен. Въпреки че е роден и възпитан в бедност, той е най-

богатият сред богатите, защото има неограниченото богатство на вечното 

знание, в сравнение с което и най-красивите съкровища са просто лъскави 

гирлянди. Той е сърдечен и нежен, проницателно хумористичен, 

абсолютно безстрашен и абсолютно истинен - вдъхновяващ, насочващ и 

подкрепящ всички, които идват при него. 

Всеки опит да се напише биографична бележка за такъв човек е 

несериозен и безсмислен. Защото той не е човек с минало или бъдеще; той 

е живото настояще - вечно и неизменно. Той е Себето, което е станало 

всички неща. 

Бележка от преводача 

Срещнах Шри Нисаргадатта Махарадж преди няколко години и бях 

впечатлен от спонтанната му наглед простота и поведение и дълбоката и 

истинска убеденост в разясняването на своя опит. 

Колкото и да е скромно и трудно откриваемо, мнозина намериха 

пътя до малкото му жилище в крайните улички на Бомбай. Повечето от тях 

бяха индийци, разговарящи свободно на родния си език, но имаше и много 

чужденци, които се нуждаеха от преводач. Винаги, когато присъствах, тази 

задача се падаше на мен. Много от поставените въпроси и дадените 

отговори бяха толкова интересни и значителни, че беше донесен 

магнетофон. Докато повечето от лентите бяха обикновено на маратхи и 

английски, някои бяха смесица от няколко индийски и европейски езици. 

По-късно, всяка лента бе дешифрирана и преведена на английски език. 

Не беше лесно да се преведат дословно и в същото време да се 

избегнат досадни повторения. Надявам се, че настоящият превод на записа 

на магнетофонните ленти няма да намали въздействието на това щедро и 

по много начини необичайно човешко същество с ясен ум. 

Маратхи версията на тези разговори, проверени от самия Шри 

Нисаргадатта Махарадж, беше публикувана отделно. 

 

Морис Фридман 

Преводач 

Бомбай 

16 окт 1973 

Бележка от редактора 

Настоящото издание на "Аз съм Това" е ревизирана и преиздадена 

версия на 101-те разговори, които се появиха в два тома в по-ранни 
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издания. Не само че материята сега е отново редактирана с по-четлив 

шрифт и със заглавия на главите, но са включени нови снимки на Шри 

Нисаргадатта Махарадж и апендиксите съдържат някои непубликувани 

досега ценни материали. 

Обръщам специално внимание на читателя към приноса, озаглавен 

"Нисарга Йога", в който моят уважаван приятел, покойният Морис 

Фридман, кратко и ясно е представил учението на Махарадж. Простота и 

смирение са ключовите думи за учението му, както отбелязва Морис. 

Учителят не разисква някаква интелектуална концепция или доктрина. Той 

не изтъква никакви предварителни условия пред търсачите и е щастлив с 

тях, такива каквито са. Всъщност Шри Нисаргадатта Махарадж е някак 

свободен от всяко пренебрежение и осъждане; грешникът и светецът само 

обменят думи; светецът е съгрешил, грешникът може да бъде осветен. 

Времето е това, което ги разделя; времето е това, което ще ги събере. 

Учителят не оценява; единствената му грижа е "страданието и 

прекратяването на страданието". Той знае от личния си и постоянен опит, 

че корените на тъгата са в ума и че умът е това, което трябва да се 

освободи от своите извращаващи и разрушителни навици. От тях 

идентификацията на себето с неговите проекции е най-фатално. С 

наставления и пример Шри Нисаргадатта Махарадж показва кратък път, 

алогичен, но опитно разумен. Той работи, когато е разбран. 

Преразглеждането и редактирането на "Аз съм Това" беше за мен 

поклонение в моето вътрешно себе - едновременно облагородяващо и 

просветляващо. Аз извърших моята работа с дух на всеотдайност, с голямо 

усърдие. Третирах въпросите на всеки заинтересован като мои собствени 

въпроси и попих отговорите на Учителя с ум изпразнен от всичко, което 

знае. Обаче, в този процес на това, което може да се нарече двугласна 

медитация, е възможно на места да не съм успял да бъда строго 

педантичен относно синтаксиса и пунктуацията, очаквано от един 

редактор. За такива пропуски, ако има такива, търся прошка от читателя. 

Преди да приключа, искам да изразя сърдечна благодарност на 

професор Доув Тиемерсма от Философския факултет на Университета 

"Ерасмус", Ротердам, Холандия, за приноса на новия предговор към това 

издание. Това, че той веднага прие молбата ми, ме кара да се чувствам още 

по-благодарен. 

 

Судхакар С. Дикшит 

Редактор 

Бомбай, 

Юли 1981 
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Глава  1 - Чувството "аз съм" 

Питащ: Въпрос на всекидневно преживяване е, че при събуждането 

светът изведнъж се появява. Откъде идва той? 

Махарадж: Преди нещо да може да се появи, трябва да има някой, за 

когото се появява. Всичкото това появяване и изчезване предполага 

промяна пред някакъв неизменен фон. 

П: Преди да се събудя бях несъзнателен. 

M: В какъв смисъл? Като забрава или като липса на преживяване? Не 

преживяваш ли, дори когато си несъзнателен? Можеш ли да съществуваш, 

без да знаеш? Малък пропуск в паметта: това доказателство ли е за 

несъществуване? И можеш ли да говориш сериозно за твоето собствено 

несъществуване, като за действително преживяване? Ти дори не можеш да 

кажеш, че твоят ум не е съществувал. Нима не се събуждаш, когато те 

повикат? И когато се събуди, това което дойде първо не беше ли чувството 

"аз съм"? Някакво семенно съзнание би следвало да съществува дори в 

дълбокия сън или припадъка. При събуждане стартира опитността: "аз съм 

- тяло - в света". Може да изглежда, че възниква последователно, но в 

действителност всичко това става едновременно, една-единствена идея, че 

имаш тяло в света. Може ли да има чувство за "аз съм", без да си някой или 

нещо друго? 

П: Аз съм винаги някой с неговите спомени и навици. Не познавам 

друго "аз съм". 

M: Може би нещо не ти позволява да знаеш? Когато не знаеш нещо, 

което другите знаят, какво правиш? 

П: Търся източника на тяхното знание по тяхна инструкция. 

M: Не е ли важно за теб да знаеш, дали си единствено тяло или нещо 

друго? Или може би нищо? Не виждаш ли, че всички твои проблеми са 

проблеми на твоето тяло - храна, облекло, подслон, семейство, приятели, 

име, слава, сигурност, оцеляване - всички тези неща губят тяхното 

значение в момента, в който осъзнаеш, че може да не си просто тяло. 

П: Каква полза има от знаенето, че не съм тялото? 

M: Дори да се каже, че не си тялото, не е съвсем вярно. В известен 

смисъл, ти си всички тела, сърца и умове и много повече. Отиди дълбоко в 

чувството "аз съм" и ще намериш. Как намираш нещо, което си забутал 

или забравил? Държиш го в ума си, докато не си го припомниш. Чувството 

за съществуване, за "аз съм", е първото, което възниква. Задай си въпроса, 

откъде идва или просто го гледай тихо. Когато умът стои в "аз съм", без да 

се движи, навлизаш в състояние, което не може да бъде вербализирано, но 

може да бъде преживяно. Всичко, което трябва да се прави е да опитваш 

отново и отново. В края на краищата чувството "аз съм" е винаги с теб, 

обаче си прикачил всякакви неща към него - тяло, чувства, мисли, идеи, 

притежания и т.н. Всички тези себеидентификации са подвеждащи. Заради 

тях ти вземаш себе си за това, което не си. 
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П: Тогава какво съм аз? 

M: Достатъчно е да знаеш какво не си. Не е нужно да знаеш какво си. 

Понеже, докато знанието значи описание от гледната точка на това, което e 

вече известно, възприето или концептуално, не може да има такова нещо 

като себепознание; понеже това, което си, не може да се опише освен под 

формата на пълно отхвърляне. Всичко, което можеш да кажеш е: "аз не 

съм това, аз не съм онова". Ти не можеш да кажеш изпълненото със 

значение "това нещо съм аз". Това просто няма смисъл. Каквото може да се 

посочи като "това" или "онова", не може да си ти самия. Несъмнено, не 

може да бъдеш "нещо" друго. Ти не си нищо възприемаемо или 

въображаемо. И все пак, без теб не може да има нито възприятие, нито 

въображение. Ти виждаш сърцето да усеща, умът да мисли, тялото да 

действа; самият акт на възприемане показва, че ти не си това, което 

възприемаш. Може ли да има възприятие, преживяване, без теб? 

Преживяването трябва да "принадлежи". Някой трябва да дойде и да го 

декларира като свое. Без преживяващ, преживяването не е реално. Именно 

преживяващият придава реалност на преживяването. Каква полза от 

преживяване, което не може да имаш? 

П: Чувството да си преживяващ, чувството за "аз съм", не е ли също 

преживяване? 

M: Очевидно всичко, което се преживява, е преживяване. И във 

всяко преживяване възниква неговия преживяващ. Паметта създава илюзия 

за продължителност. В действителност, всяко преживяване има свой 

преживяващ и чувството за идентичност се дължи на общ фактор в 

основата на всички отношения преживяващ-преживяване. Идентичност и 

продължителност не са едно и също. Точно както всяко цвете има своя 

собствена краска, но всички краски са причинени от същата светлина, така 

и многото преживявания се появяват в неразделната и неделима 

осъзнатост, всички различни по памет, но идентични по същност. Тази 

същност е коренът, основата, свободната от време и пространство 

"възможност" на всички преживявания. 

П: Как мога да я стигна? 

М: Не е нужно да я стигаш, понеже ти си нея. Тя ще те стигне, ако й 

дадеш шанс. Остави привързаността към нереалното и неочаквано и 

спокойно, реалното ще настъпи от само себе си. Спри да въобразяваш да 

си или да правиш това, или онова и в теб ще изгрее реализацията, че си 

източникът и сърцето на всичко. С това ще дойде голяма любов, която не е 

избор или предпочитание, нито привързаност, а сила, която прави всички 

неща достойни за любов и мили. 
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Глава 2 - Обсесията с тялото 

Питащ: Махарадж, вие седите пред мен и аз седя тук във вашите 

нозе. Какво е основното различие между нас? 

Махарадж: Няма никакво основно различие. 

П: Все пак трябва да има някакво различие, защото аз идвам при вас, 

а не вие при мен. 

М: Понеже си въобразяваш различия, ходиш тук и там да търсиш 

"извисени" хора. 

П: Вие също сте извисен човек. Вие твърдите, че знаете реалното, 

докато аз не го знам. 

М: Да съм ти казвал някога, че не знаеш и следователно си 

нискостоящ? Нека тези, които са измислили тези различия, да ги докажат. 

Аз не претендирам да знам това, което ти не знаеш. Всъщност аз знам 

много по-малко от теб. 

П: Вашите думи са мъдри, вашето поведение е благородно, вашата 

милост е всесилна. 

М: Не знам нищо за всичко това и не виждам разлика между мен и 

теб. Моят живот е поредица от събития, както и твоя. Само че не съм 

привързан и виждам преминаващото шоу като шоу, докато ти прилепваш 

за нещата и се движиш заедно с тях. 

П: Какво ви направи толкова безпристрастен? 

М: Нищо конкретно. Просто се случи така, че се доверих на моя 

Гуру. Той ми каза, че не съм нищо друго освен моето Себе и аз му 

повярвах. Доверявайки му се, аз се държах в съответствие и престана да ме 

е грижа за това, което не бях аз, нито мое. 

П: Как имахте щастието да се доверите така пълно на вашия учител, 

докато нашето доверие е толкова оскъдно и само на думи? 

М: Кой може да каже? Така се случи. Нещата се случват без причина 

и основание и в края на краищата, какво значение има кой какъв е? Твоето 

високо мнение за мен си е само твое мнение. По всяко време може да го 

промениш. Защо да се придава важност на мненията, дори на твоите 

собствени? 

П: Все пак вие сте различен. Вашият ум изглежда винаги тих и 

щастлив. И около вас се случват чудеса. 
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М: Не знам нищо за чудеса и се съмнявам, че природата допуска 

изключения от нейните закони, освен ако не приемем, че всичко е чудо. 

Според мен няма такива неща. Има съзнание, в което всичко се случва. 

Това е съвсем очевидно и всеки може да усети това от свой опит. Просто 

не гледаш достатъчно внимателно. Погледни хубаво и ще видиш това, 

което и аз виждам. 

П: Какво виждате? 

М: Виждам това, което и ти би видял, тук и сега, стига да нямаше 

неправилен фокус на вниманието. Ти не обръщаш внимание на себе си. 

Твоят ум винаги е зает с неща, хора, идеи, никога с теб самия. Премести 

фокуса върху себе си, осъзнай своето собствено съществуване. Виж как 

функционираш, гледай мотивите и резултатите от действията си. Изучи 

затвора, който си изградил около себе си поради невнимание. Ти познаваш 

себе си, като узнаеш това, което не си. Обратният път към себе си минава 

през отказ и отхвърляне. Едно е сигурно: реалността не е въображаема, тя 

не е продукт на ума. Дори чувството "аз съм" не е постоянно, макар че е 

полезен указател; то показва къде да се търси, но не и какво да се търси. 

Просто хубаво го огледай. Веднъж убеден, че не може да кажеш нищо 

вярно за себе си освен "аз съм", и че нищо, което може да бъде посочено, 

не може да си ти самия, необходимостта от "аз съм" отпада - повече няма 

намерение да се вербализира какво си. Всичко, от което се нуждаеш, е да 

се отървеш от склонността да определяш себе си. Всички дефиниции се 

отнасят само до твоето тяло и неговите проявления. Когато тази обсесия с 

тялото си отиде, ти ще се върнеш към своето естествено състояние, 

спонтанно и безусилно. Единствената разлика между нас е, че аз съм 

осъзнат за своето естествено състояние, докато ти си смаян. Също както 

златото в украшението няма никакво преимущество пред златния прах, 

освен когато умът измисли такова, така ние сме едно като съществуване - 

различни сме само като проявление. Ние го откриваме като сме 

задълбочени, чрез търсене, изследване, ежедневно и ежечасно поставяне 

под въпрос, като посветим целия си живот на това разкриване. 

Глава 3 - Живото настояще 

Питащ: Доколкото мога да видя, няма нищо нередно с тялото ми, 

нито с истинското ми съществуване. И двете не са мое дело и не е 

необходимо да бъдат подобрявани. Това което не е наред е "вътрешното 

тяло", наречи го ум, съзнание, антахкарана, каквото и да е името. 

Махарадж: Какво смяташ за нередно в ума ти? 
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П: Той е неспокоен, жаден за приятното и страхуващ се от 

неприятното. 

M: Какво не е наред с неговото търсене на приятното и избягване на 

неприятното? Реката на живота тече между бреговете на болката и 

удоволствието. Единствено, когато умът отказва да тече с живота и засяда 

по бреговете, той се превръща в проблем. Под протичане с живота имам 

предвид приемане - да оставяш това, което идва, да идва, и това, което си 

отива, да си отива. Не желай, не се бой, наблюдавай действителността, 

както и когато се случва, понеже ти не си това, което се случва, а ти си 

този, на когото се случва. В крайна сметка ти дори не си наблюдателят. Ти 

си върховна потенциалност, на която всеобхватното съзнание е проявление 

и израз. 

П: И все пак, между тялото и Себето лежи облак от мисли и чувства, 

които не служат нито на тялото, нито на Себето. Тези мисли и чувства са 

повърхностни, преходни и безсмислени, просто умствен прах, който 

заслепява и задушава, и все пак те са там, замъгляващи и унищожаващи. 

M: Със сигурност, паметта за дадено събитие не може да мине за 

самото събитие. Нито пък очакването. Има нещо изключително, нещо 

уникално в настоящото събитие, което предишното или предстоящото не 

притежават. Има живец в него, действителност; то се откроява, като че е 

озарено. Върху действителността има "печат на реалността", който 

миналото и бъдещето нямат. 

П: Какво дава на настоящето "печат на реалността"? 

M: Няма нищо чудато в настоящото събитие, което да го прави 

различно от миналото и бъдещето. За миг миналото е било действителност 

и с бъдещето ще стане така. Какво прави настоящето толкова различно? 

Очевидно, моето присъствие. Аз съм реален, защото аз съм винаги сега, в 

настоящето, и това, което е сега, участва в моята реалност. Миналото е в 

паметта, бъдещето - във въображението. Няма нищо в самото настоящо 

събитие, което го прави да се откроява като реално. То може да е някоя 

семпла, периодична поява, като цъкането на часовника. Въпреки нашето 

знаене, че последователните удари са идентични, настоящото цъкане е 

доста по-различно от предишното и следващото, като спомнено или 

очаквано. Нещото фокусирано в настоящето е с мен, понеже аз съм вечно 

присъстващ; моята собствена реалност придава реалност на настоящото 

събитие. 

П: Но ние се занимаваме с неща, запомнени като че са били реални. 

M: Ние разглеждаме спомените, само когато те дойдат в настоящето. 

Забравеното не се взима предвид, докато не ти е напомнено, което 

означава да се привнесе в момента. 

П: Да, мога да видя, че има някакъв неизвестен фактор в настоящето, 

който дава моментна реалност на преходната актуалност. 
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М: Не е нужно да казваш, че е неизвестен, защото го виждаш да 

оперира постоянно. Откакто си се родил, той променял ли се е някога? 

Нещата и мислите се променят през цялото време. Но усещането, че това 

което е сега е реално, никога не се е променяло, дори и в съновидението. 

П: В дълбок сън няма преживяване на настоящата реалност. 

M: Пустотата на дълбокия сън, се дължи изцяло на липсата на 

конкретни спомени. Но основната памет за благополучие е там. Има 

разлика в усещанията, когато казваме "аз бях дълбоко заспал" и "аз 

отсъствах". 

П: Ще повторя въпроса, с който започнахме: между източника на 

живота и израза на живота (който е тялото), е умът и неговите вечно 

менящи се състояния. Потокът на умствените състояния е безкраен, 

безсмислен и болезнен. Болката е постоянен фактор. Това което наричаме 

удоволствие е само пролука, интервал между две болезнени състояния. 

Желанието и страхът са вътъка и основата на живота, и двете са направени 

от болка. Нашият въпрос е: може ли да има щастлив ум? 

M: Желанието е споменът от удоволствието, а страхът е споменът от 

болката. И двете правят ума неспокоен. Моментите на удоволствие са само 

пролуки в потока на болката. Как може умът да бъде щастлив? 

П: Това е вярно, когато ние желаем удоволствие или очакваме болка. 

Но има моменти на неочаквана, непредвидена радост. Чиста радост, 

незамърсена от желанието - непотърсена, незаслужена, дадена от Бог. 

M: Въпреки това, радостта е радост само на фона на болката. 

П: Болката космически факт ли е или е чисто умствена? 

M: Вселената е завършена, а там където има цялост, където нищо не 

липсва, какво може да предизвика болка? 

П: Вселената може да е завършена като цяло, но незавършена в 

детайлите. 

M: Частта от цялото, разглеждана във връзка с цялото, също е 

завършена. Само когато се разглежда като изолирана, тя става 

недостатъчна и седалище на болка. Какво предизвиква изолацията? 

П: Ограниченията на ума, разбира се. Умът не може да види частта 

като цялото. 

M: Дотук добре. Самата природа на ума е да разделя и 

противопоставя. Може ли да има някакъв друг ум, който да обединява и 

хармонизира, който вижда цялото в частта и частта, като тотално свързана 

с цялото? 

П: Друг ум - къде да го търся? 

M: Отивайки отвъд ограничаващия, разделящ и противопоставящ ум. 

Преустановявайки умствения процес, какъвто го познаваме. Когато това 

приключи, този ум е роден. 

П: В този ум проблема на радостта и тъгата вече не съществува? 
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М: Не както ги знаем, като желателна и отблъскваща. По-скоро това 

е въпрос на любов, търсеща израз и среща с препятствията. 

Приобщаващият ум е любов в действие, борещ се срещу обстоятелствата, 

първоначално разочарован, но в крайна сметка победител. 

П: Любовта ли е това, което предоставя моста между духа и тялото? 

M: Какво друго? Умът създава бездната, сърцето я пресича. 

Глава 4 - Реалният свят е отвъд ума 

Питащ: На няколко пъти беше повдигнат въпроса за това, дали 

вселената е обект на закона за причинността или съществува и 

функционира извън закона. Вие, като че сте на мнението, че е 

безпричинна, че всичко, колкото и да е малко, е безпричинно, възникващо 

и изчезващо, без каквато и да е известна причина. 

Махарадж: Причинност означава времева последователност на 

събитията в пространството, като пространството може да е физическо или 

ментално. Времето, пространството, причинността, са ментални категории, 

възникващи и изчезващи с ума. 

П: Докато умът работи, причинността е валиден закон. 

M: Както всичко ментално, така нареченият закон за причинност 

противоречи сам на себе си. Нищо в съществуването няма обособена 

причина; цялата вселена допринася за съществуването на дори най-

малкото нещо; нищо не може да е такова, каквото е, без вселената да е 

такава, каквато е. Когато източникът и основата на всичко, е единствената 

причина на всичко, да се говори за причинността като универсален закон е 

погрешно. Вселената не е обвързана с нейното съдържание, тъй като 

нейната потенциалност е безкрайна; освен това тя е проявление или израз 

на принцип, който е изначално и напълно свободен. 

П: Да, човек може да види, че в крайна сметка да се говори за едно 

нещо, като единствената причина за друго нещо, е напълно погрешно. И 

все пак, в действителния живот, ние постоянно предприемаме действия с 

оглед постигане на резултат. 

М: Да, доста такава дейност се случва, поради невежество. Ако 

хората знаеха, че нищо не може да се случи, освен ако цялата вселена не 

направи то да се случи, те биха постигнали много повече с по-малко 

разход на енергия. 

П: Ако всичко е израз на съвкупността от причини, как можем да 

говорим за целенасочено действие в посока към постижение? 

M: Самото желание да се постигне нещо е израз на цялата вселена. 

Това просто показва, че е възникнал енергиен потенциал в определена 

точка. Илюзията за време те кара да говориш за причинност. Когато 

миналото и бъдещето са видени в безвремието сега, като части от един 
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общ модел, идеята за причинност губи своята валидност и на нейно място 

идва творческа свобода. 

П: И все пак, не мога да видя как всичко се случва да съществува без 

причина. 

M: Когато казвам, че нещо е без причина, имам предвид, че то може 

да няма конкретна причина. Твоята собствена майка е била необходима, за 

да ти даде раждане; но ти не би могъл да се родиш без слънцето и земята. 

Дори те не могат да причинят раждането ти, без твоето собствено желание 

да се родиш. Желанието е това, което дава раждането, което дава име и 

форма. Желателното е визуализирано и искано, и се проявява като нещо 

осезаемо или мислимо. Така е създаден светът, в който живеем, нашият 

персонален свят. Истинският свят е извън компетентността на ума, ние го 

виждаме през мрежата на нашите желания, разделени на носещи 

удоволствие и болка, правилни и грешни, вътрешни и външни. За да се 

види вселената такава каквато е, трябва да излезеш извън мрежата. Това не 

е трудно да се направи, защото мрежата е пълна с дупки. 

П: Какво имате предвид под дупки? И как да ги намерим? 

M: Погледни в мрежата и нейните многобройни противоречия. Ти 

създаваш и разрушаваш на всяка крачка. Искаш мир, любов, щастие и 

работиш усилено, за да създаваш болка, омраза и война. Искаш дълголетие 

и преяждаш, искаш приятелство и експлоатираш. Виж своята мрежа, като 

изградена от такива противоречия и ги премахни - самото им виждане ще 

ги накара да си отидат. 

П: Тъй като моето виждане на противоречието го премахва, не е ли 

налице причинно-следствена връзка между моето виждане и неговото 

изчезване? 

M: Причинно-следствената връзка, дори и като концепция, не е 

приложима към хаоса. 

П: До каква степен желанието е причинен фактор? 

M: То е един от многото фактори. За всичко има безброй причинни 

фактори. Но източникът на всичко, което е, е Безкрайна Възможност, 

Върховната Реалност, която е в теб, и която хвърля своята сила, светлина и 

любов на всяко преживяване. Но този източник не е причина и никоя 

причина не е източник. Заради това казвам, че всичко е безпричинно. 

Може да опиташ да проследиш как нещо се случва, но ти никога няма да 

можеш да разбереш защо нещото е такова, каквото е. Нещото е такова, 

каквото е, защото вселената е такава, каквато е. 

Глава 5 - Каквото е родено трябва да умре 

Питащ: Свидетелското съзнание постоянно ли е или не? 
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Махарадж: Не е постоянно. Знаещият възниква и изчезва заедно с 

познатото. Това, в което и знаещият и познатото възникват и изчезват, е 

извън времето. Думите постоянно и вечно не са приложими. 

П: В дълбокия сън няма нито познато, нито знаещ. Какво поддържа 

тялото чувствително и възприемчиво? 

M: Определено не може да се каже, че знаещият отсъства. 

Преживяването на неща и мисли е липсвало, това е всичко. Но липсата на 

преживяване също е преживяване. То е като да влезеш в тъмна стая и да 

кажеш: "Не виждам нищо". Един човек, сляп по рождение, не знае какво 

означава тъмнина. По същия начин, само знаещият знае, че не знае. 

Дълбокият сън е просто пропуск в паметта. Животът продължава. 

П: А какво е смъртта? 

М: Тя е промяна в процеса на живота на конкретно тяло. 

Интеграцията свършва и започва разпадане. 

П: Но какво да кажем за знаещия? С изчезването на тялото знаещият 

изчезва ли? 

M: Също както познаващият тялото се появява при раждането, така 

той изчезва при смъртта. 

П: И нищо не остава? 

M: Животът остава. Съзнанието се нуждае от средство и инструмент 

за неговото проявление. Когато животът произведе друго тяло, се появява 

друг знаещ. 

П: Има ли причинно-следствена връзка между последователно 

редуващите се знаещи тялото или тяло-ума? 

М: Да, има нещо, което може да се нарече телесна памет или 

каузално тяло, което е запис на всичко, което е било мислено, искано и 

направено. То е като облак от съвкупността от представите. 

П: Какво е това чувство на отделно съществуване? 

М: То е отражение на едната реалност в отделно тяло. В това 

отражение неограниченото и ограниченото са объркани и са взети за едно 

и също. Да отмениш това объркване е целта на йога. 

П: Смъртта не отменя ли това объркване? 

M: В смъртта умира само тялото. Животът не, съзнанието не, 

реалността не. И животът никога не е толкова жив, колкото след смъртта. 

П: Но човек преражда ли се? 

M: Каквото е родено трябва да умре. Само нероденото е безсмъртно. 

Намери това, което никога не спи и никога не се събужда, и чието бледо 

отражение е нашето чувство за "аз". 

П: Как да започна в търсенето на това? 

M: Как започваш да търсиш нещо? Като държиш ума и сърцето си 

върху него. Трябва да има интерес и постоянно помнене. Да помниш това, 

което трябва да се помни, е тайната на успеха. Ти постигаш това чрез 

усърдие. 
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П: Искате да кажете, че просто да искаш да откриеш е достатъчно? 

Със сигурност са необходими квалификации и възможности. 

M: Те ще дойдат с усърдието. Това което е извънредно важно, е да 

бъдеш свободен от противоречия: целта и пътят не трябва да са на 

различни нива, животът и светлината не трябва да се карат; поведението не 

трябва да изневерява на вярата. Наречи го честност, почтеност, 

цялостност; ти не трябва да се връщаш обратно, да погубваш, да 

изкореняваш, да изоставяш завладяната земя. Устремеността и 

упоритостта в преследването ще те отведат до твоята цел. 

У: Упоритостта и усърдността определено са дарби! Няма и следа от 

тях в мен. 

M: Всичко ще дойде мимоходом. Направи първата стъпка. Всички 

благословии идват отвътре. Обърни се навътре. "Аз съм" го знаеш. Бъди с 

него цялото време, което може да отделиш, докато не се обърнеш към него 

спонтанно. Няма по-прост и лесен начин. 

Глава 6 - Медитация 

Питащ: Всички учители съветват да се медитира. Каква е целта на 

медитацията? 

Махарадж: Ние знаем външния свят от осезания и действия, но за 

нашия вътрешен свят на мисли и чувства знаем много малко. Основната 

цел на медитацията е да станем осъзнати и запознати с нашия вътрешен 

живот. Крайната цел е да се достигне източникът на живота и съзнанието. 

Впрочем, практиката на медитация засяга дълбоко нашия характер. 

Ние сме роби на това, което не сме опознали, а на това, което знаем, сме 

господари. Какъвто и порок или слабост да имаме, ние откриваме и 

разбираме неговите причини и механизъм, ние го преодоляваме чрез 

самото му узнаване; несъзнаваното се разтваря, когато се изведе в 

съзнанието. Разтварянето на несъзнаваното освобождава енергия; умът се 

чувства адекватно и утихва. 

П: Каква е ползата от тихия ум? 

M: Когато умът е спокоен, ние разпознаваме себе си като чист 

свидетел. Ние се оттегляме от преживяването и преживяващия и стоим 

отстрани като чисто съзнание, което е между и отвъд двете. Личността, 

базирана на себеидентификация, въобразяваща себе си за нещо: "aз съм 

това, аз съм онова" продължава, но само като част от обективния свят. 

Нейната идентификация със свидетеля се прекъсва. 

П: Доколкото мога да различа, аз живея на много нива и животът на 

всяко ниво изисква енергия. Аз-ът по своята природа се наслаждава на 

всичко и неговите енергии текат навън. Целта на медитацията не е ли да се 

заприщят енергиите на по-високите нива или да ги натиснеш обратно 
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нагоре, така че да се даде възможност на по-високите нива също да 

просперират? 

M: Това не е толкова въпрос на нива, колкото на гуни (качества). 

Медитацията е саттвична дейност и има за цел пълното елиминиране на 

тамас (инерцията) и раджас (мотивацията). 

Чистата саттва (хармония) е съвършена свобода от леност и 

безпокойство. 

П: Как да се укрепи и пречисти саттва? 

M: Саттва е винаги чиста и силна. Тя е като слънцето. Тя може да 

изглежда, че е скрита от облаци и прах, но само от гледна точка на 

възприемащия. Справи се с причините за затъмнението, а не със слънцето. 

П: Каква е ползата от саттва? 

M: Каква е ползата от истината, добротата, хармонията и красотата? 

Тяхната цел са те самите. Те се проявяват спонтанно и без усилие, когато 

нещата са оставени сами на себе си, когато няма намеса в тях, когато не са 

отбягвани, искани или концептуализирани, а само преживявани в пълно 

съзнание; такава осъзнатост сама по себе си е саттва. Тя не използва 

нещата и хората - тя ги осъществява. 

П: Тъй като не мога да подобря саттва, само с тамас и раджас ли 

да се занимавам? Как мога да се справя с тях? 

M: Като гледаш тяхното влияние в теб и върху теб. Бъди осъзнат за 

тяхното действие, гледай техния израз в твоите мисли, думи и дела, и 

постепенно тяхната хватка върху теб ще отслабне и ясната светлина на 

саттва ще се появи. Това не е нито труден, нито продължителен процес; 

усърдието е единственото условие за успех. 

Глава 7 - Умът 

Питащ: Има много интересни книги, написани от изглежда много 

компетентни хора, в които илюзорността на света е отречена (макар не и 

неговата преходност). Според тях има йерархия на съществата - от най-

нисши до най-висши; на всяко ниво сложността на организма определя и 

отразява дълбочината, обхвата и интензивността на съзнанието, без видима 

или разпознаваема кулминация. Навсякъде управлява един върховен закон: 

еволюция на формите с цел растеж и обогатяване на съзнанието и изява на 

неговите безкрайни потенциали. 

Махарадж: Това може и да е така, може и да не е така. Дори ако е 

така, това е така само от гледна точка на ума, но фактически цялата 

вселена (махадакаш) съществува единствено в съзнанието (чидакаш), 

докато аз стоя в Абсолюта (парамакаш). В чистото битие възниква 

съзнание; в съзнанието светът се появява и изчезва. Всичко, което е, съм 

аз, всичко, което е, е мое. Преди всички начала, след всички краища - Aз 

съм. Всичко получава своето съществуване в мен, в "Aз съм", което сияе 
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във всяко живо същество. Дори несъществуването е немислимо без мен. 

Каквото и да се случва, трябва да съм там, за да го наблюдавам. 

П: Защо отричате съществуването на света? 

M: Аз не отричам света. Аз го виждам като появяващ се в 

съзнанието, което е съвкупността от познатото в необятността на 

непознатото. Каквото започва и свършва, е само привидност. Светът може 

да се каже, че се появява, но не за да бъде. Привидността може да трае 

много дълго спрямо едно измерение на времето и да бъде много кратко 

спрямо друго, но накрая се стига до същото. Това, което е обвързано с 

времето, е моментно и няма реалност. 

П: Със сигурност вие виждате актуалния свят, тъй като той ви 

заобикаля. Вие сякаш се държите съвсем нормално! 

M: На теб така ти изглежда. Това, което в твоя случай окупира 

цялото поле на съзнанието, е само точица в моето. Светът оцелява, но само 

за миг. Това което те кара да мислиш, че светът продължава, е твоята 

памет. Аз самият не живея по памет. Аз виждам света такъв, какъвто е - 

моментна привидност в съзнанието. 

П: Във вашето съзнание? 

M: Всички идеи за "мен" и "мое", дори "аз съм", са в съзнанието. 

П: Тогава вашето "абсолютно битие" (парамакаш) не е ли не-

съзнание? 

M: Идеята за не-съзнание съществува само в съзнанието. 

П: Тогава, как знаете, че сте във върховното състояние? 

M: Зная, защото аз съм в него. То е единственото естествено 

състояние. 

П: Можете ли да го опишете? 

M: Само чрез отрицание, като не-причинено, независимо, не-

относително, неразделно, не-съставено, непоклатимо, несъмнено, 

недостижимо чрез усилие. Всяко положително определение е от паметта и 

следователно неприложимо. И все пак моето състояние е изключително 

реално и следователно възможно, осъществимо, постижимо. 

П: Не сте ли потопен в една абстракция за безвремие? 

M: Абстракцията е ментална и вербална и изчезва по време на 

дълбок сън или припадък; тя се появява отново с времето; аз съм в моето 

собствено състояние (сварупа) на безвремие, сега. Миналото и бъдещето са 

единствено в ума - аз съм сега. 

П: Светът също е сега. 

M: Кой свят? 

П: Светът около нас. 

M: Това което имаш предвид е твоят свят, а не моят. Какво знаеш ти 

за мен, когато дори моят разговор с теб е единствено в твоя свят? Нямаш 

никаква причина да вярваш, че моят свят е идентичен с твоя. Моят свят е 

реален, истински, такъв какъвто е възприет, докато твоят се появява и 
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изчезва според състоянието на ума ти. Твоят свят е нещо чуждо и те е 

страх от него. Моят свят съм аз самият. Аз съм у дома. 

П: Ако вие сте светът, как може да бъдете съзнателен за него? 

Субектът на съзнанието не е ли различен от неговия обект? 

M: Съзнанието и светът се появяват и изчезват заедно; оттук те са 

два аспекта на едно и също състояние. 

П: В дълбокия сън аз не съм, а светът продължава. 

M: Откъде знаеш? 

П: Узнавам това при събуждането. Моята памет ми казва. 

M: Паметта е в ума. Умът продължава по време на дълбок сън. 

П: Той е временно бездействен донякъде. 

M: Но неговата картина на света не е засегната. Докато умът е там, 

твоето тяло и твоят свят са там. Твоят свят е измислица на ума, субективен, 

затворен в рамките на ума, фрагментарен, временен, персонален, висящ на 

нишката на паметта. 

П: Такъв ли е вашият? 

M: О, не. Аз живея в свят на реалности, докато твоят е на представи. 

Твоят свят е личен, не-споделим, интимно твой собствен. Никой не може 

да влезе в него, да види както виждаш, да чува както чуваш, да усеща 

твоите емоции и да мисли твоите мисли. В твоя свят ти си наистина сам, 

затворен в постоянно променящ се сън, който вземаш за живот. Моят свят 

е един отворен свят, общ за всички, достъпен за всички. В моя свят има 

общност, прозрение, любов, реално качество; индивидът е цялостността, 

цялостността - в индивида. Всички са едно и Едното е всичко. 

П: Вашият свят пълен ли е с неща и хора, както моя? 

М: Не, той е пълен с мен самия. 

П: Нали виждате и чувате като нас? 

М: Да, аз привидно и чувам, и виждам, и говоря, и действам, но за 

мен това просто се случва, както при теб се случва храносмилането или 

изпотяването. Машината тяло-ум се грижи за това, но ме оставя вън от нея. 

Също както няма нужда да се притесняваш за растежа на косата, така аз 

няма нужда да се притеснявам за думите и действията. Те просто се 

случват и ме оставят безучастен, понеже в моя свят никога нищо не се 

случва погрешно. 

Глава 8 - Себето стои отвъд ума 

Питащ: Като дете доста често преживявах състояния на пълно 

щастие, преминаващи в екстаз; по-късно престанаха, но откакто дойдох в 

Индия те се появиха отново, особено след като ви срещнах. И все пак тези 

състояния, колкото и да са прекрасни, не са трайни. Те идват и си отиват 

без да знам дали ще се върнат. 
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Махарадж: Как може да има нещо стабилно в ума, който сам по себе 

си е нестабилен? 

П: Как мога да направя ума си стабилен? 

M: Как може нестабилният ум да направи себе си стабилен? Разбира 

се, че не може. В природата на ума е да се скита насам-натам. Всичко 

което можеш да направиш, е да изместиш фокуса на съзнанието отвъд ума. 

П: Как става това? 

M: Отхвърли всички мисли, освен една: мисълта "аз съм". Умът ще 

се бунтува в началото, но с търпение и постоянство, той ще се предаде и 

ще остане тих. Веднъж щом утихнеш, нещата ще започнат да се случват 

спонтанно и съвсем естествено, без никаква намеса от твоя страна. 

П: Мога ли да избегна тази продължителна битка с ума си? 

М: Да, можеш. Просто живей живота си, така както идва, но нащрек, 

бдително, позволявайки на всичко да се случва, така както се случва, 

правейки нормалните неща по естествен начин; страдание, веселие - 

каквото донесе живота. Това също е начин. 

П: Ами тогава мога да се оженя, да имам деца, да започна бизнес ... 

да бъда щастлив. 

M: Разбира се. Щастлив или не, приемай го мимоходом. 

П: И все пак аз искам щастие. 

M: Истинското щастие не може да се намери в неща, които се 

променят и преминават. Удоволствието и болката се редуват неумолимо. 

Щастието идва от Себето и може да се намери единствено в Себето. 

Намери своето истинско Себе (сварупа) и всичко друго ще дойде с него. 

П: Ако моето истинско Себе е мир и любов, защо е толкова 

неспокойно? 

M: Това което е неспокойно не е истинското ти битие; неговото 

отражение в съзнанието изглежда неспокойно, понеже умът е неспокоен. 

Това е също като отражението на луната във водата, набраздена от вятъра. 

Вятърът на желанието възбужда ума, а "аз"-ът, който е само отражение на 

Себето в съзнанието, изглежда променлив. Но тези идеи за движение, 

безпокойство, удоволствие и болка, са само в ума. Себето е отвъд ума, 

осъзнато, но безучастно. 

П: Как да го достигна? 

M: Ти си Себето, тук и сега. Остави ума на мира, бъди внимателен и 

безучастен и ще разбереш, че да си осъзнат, но непривързан, гледайки 

събитията да идват и да си отиват, е аспект на твоята истинска природа. 

П: Кои са другите аспекти? 

M: Аспектите са безброй. Осъзнай един и ще осъзнаеш всички. 

П: Кажете ми нещо, което би ми помогнало. 

M: Ти най-добре знаеш от какво имаш нужда! 

П: Аз съм неспокоен. Как мога да имам покой? 

M: За какво ти е необходим покой? 
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П: За да бъда щастлив. 

M: Сега не си ли щастлив? 

П: Не, не съм. 

M: Какво те кара да си нещастен? 

П: Имам това, което не искам, и искам това, което нямам. 

M: Защо не го обърнеш: да искаш това, което имаш и да не те е 

грижа за това, което нямаш? 

П: Аз искам това, което е приятно и не искам това, което е 

болезнено. 

M: Как разбираш какво е приятно и какво не е? 

П: От миналия опит, разбира се. 

M: Воден от паметта, ти си преследвал приятното и си избягвал 

неприятното. Успя ли в това? 

П: Не, не успях. Приятното е нетрайно. Болката идва отново. 

M: Каква болка? 

П: Желанието за удоволствие, страхът от болката, и двете са 

състояния на нищета. Има ли състояние на непомрачено удоволствие? 

M: Всяко удоволствие, физическо или ментално, се нуждае от 

инструмент. Както физическите, така и умствените инструменти, са 

материални; те се уморяват и износват. Удоволствието, което те дават, 

неизбежно е ограничено по интензивност и продължителност. Болката е 

фонът на всичките ти удоволствия. Ти ги желаеш, защото страдаш. От 

друга страна, самото търсене на удоволствие е причината за болката. Това 

е порочен кръг. 

П: Мога да видя механизма на моето объркване, но не виждам пътя 

за излизане от него. 

M: Самото изследване на механизма показва пътя. В края на 

краищата, твоето объркване е само в твоя ум, който досега никога не се е 

бунтувал срещу объркването и никога не е трябвало да се бори с него. Той 

е въставал само срещу болката. 

П: Значи всичко, което мога да направя, е да си стоя объркан? 

M: Бъди нащрек. Поставяй под въпрос, наблюдавай, изследвай, 

научи всичко което можеш за объркването; как работи, какво причинява на 

теб и на другите. Когато объркването ти се изясни, ти ставаш свободен от 

объркването. 

П: Когато погледна в себе си, аз намирам, че най-силното ми 

желание е да създам паметник, да изградя нещо което ще ме надживее. 

Дори когато си мисля за дом, жена и дете, то е, защото това е нещо трайно, 

солидно, свидетелство за мен самият. 

М: Добре, изгради си паметника. Как предлагаш да го направиш? 

П: Няма особено значение какво строя, стига да е постоянно. 
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M: Несъмнено можеш да видиш сам за себе си, че нищо не е 

постоянно. Всичко се износва, разваля, разтваря. Самата земя, върху която 

строиш, си отива. Какво може да изградиш, което ще надживее всичко? 

П: Интелектуално, вербално, съм наясно, че всичко е преходно. И все 

пак, някак си сърцето ми иска постоянство. Искам да създам нещо трайно. 

M: Тогава трябва да го изградиш от нещо трайно. Какво трайно 

имаш? Нито тялото, нито умът са трайни. Трябва да се потърси другаде. 

П: Аз копнея за постоянство, но не го намирам никъде. 

M: Ти самият не си ли постоянен? 

П: Аз бях роден и ще умра. 

M: Можеш ли наистина да кажеш, че не си бил преди да се родиш, и 

можеш ли да кажеш, когато умреш: "Сега вече не съм"? Не можеш да 

кажеш от свой собствен опит, че ти не си. Може да кажеш само: "Аз съм". 

Другите също не могат да ти кажат: "Ти не си". 

П: В дълбокия сън няма "аз съм". 

M: Преди да правиш такива радикални изявления, изследвай 

внимателно твоето будно състояние. Скоро ще осъзнаеш, че е пълно с 

пролуки, когато умът е празен. Забележи колко малко помниш, дори когато 

си напълно буден. Ти просто не си спомняш. Пролуката в паметта не е 

непременно пролука в съзнанието. 

П: Мога ли да накарам себе си да помня моето състояние на дълбок 

сън? 

M: Разбира се! Като елиминираш интервалите на невнимание през 

твоите будни часове, постепенно ще елиминираш продължителния 

интервал от липса на съзнание, който наричаш сън. Ще бъдеш осъзнат, че 

спиш. 

П: И все пак, въпросът за постоянство, за продължаване на 

съществуването, не е решен. 

M: Постоянството е просто идея, родена от действието на времето. 

Времето, от своя страна, зависи от паметта. Под постоянство ти имаш 

предвид постоянна памет за безкрайно продължително време. Ти искаш да 

увековечиш ума, което е невъзможно. 

П: Тогава какво е вечно? 

М: Това което не се променя с течение на времето. Ти не можеш да 

увековечиш нещо преходно - само неизменното е вечно. 

П: Общо взето съм наясно с това, което казвате. Не искам повече 

знания. Всичко, което искам, е покой. 

М: Ако поискаш, може да имаш покоя, който желаеш. 

П: Искам. 

M: Трябва да го искаш с цялото си сърце и да живееш хармоничен 

живот. 

П: Как? 
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M: Откъсни се от всичко, което прави ума ти неспокоен. Отхвърли 

всичко, което смущава неговия мир. Ако искаш мир, заслужи го. 

П: Несъмнено всеки заслужава мир. 

M: Само тези, които не го смущават, го заслужават. 

П: По какъв начин нарушавам покоя? 

M: Като робуваш на твоите желания и страхове. 

П: Дори когато те са оправдани? 

M: Емоционалните реакции, родени от невежество или невнимание, 

никога не са оправдани. Търси бистър ум и чисто сърце. Всичко, което ти е 

нужно, е да си тихо бдителен, изследвайки в твоята истинска природа. 

Това е единственият път към мира. 

Глава 9 - Отговори от паметта 

Питащ: Някои казват, че вселената е била създадена. Други казват, че 

винаги е съществувала и претърпява непрестанни трансформации. Някои 

казват, че е субект на вечни закони. Други отричат дори причинността. 

Някои казват, че светът е реален. Други - че той няма каквото и да било 

съществуване. 

Махарадж: За кой свят питаш? 

П: За света на моите възприятия, разбира се. 

M: Светът, който може да възприемеш, е един наистина много малък 

свят. И той е изцяло личен. Вземи го за съновидение и приключи с него. 

П: Как може да го взема за съновидение? Сънят не е траен. 

M: Колко дълго ще продължи твоят малък собствен свят? 

П: В крайна сметка, моят малък свят е само част от цялото. 

М: Идеята за един цялостен свят не е ли част от твоя личен свят? 

Вселената не идва да ти каже, че си част от нея. Ти си този, който 

изобретява цялостност, която да съдържа теб като част. В действителност 

всичко, което знаеш, е твоят собствен свят, колкото и добре да си го 

обзавел с твоето въображение и очаквания. 

П: Несъмнено възприятието не е въображение! 

M: Какво друго може да е? Възприятието е разпознаване, не е ли 

така? Нещо напълно непознато може да бъде усетено, но не може да бъде 

възприето. Възприятието включва паметта. 

П: Разбира се, но паметта не го прави илюзия. 

M: Възприятие, въображение, надежда, очакване, илюзия - всички са 

базирани на паметта. Почти няма разграничителни линии между тях. Те 

просто се преливат едно в друго. Всички са отговори от паметта. 

П: И все пак, паметта е там, за да докаже реалността на моя свят. 

M: Колко си спомняш? Опитай се да напишеш по памет какво си 

мислил, говорил и правил на 30-ти миналия месец. 

П: Да, имам бяло петно. 
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M: Това не е толкова лошо. Ти си спомняш много - несъзнателната 

памет прави света, в който живееш, толкова познат. 

П: Признавам, че светът, в който живея, е субективен и относителен. 

Ами вие? В какъв свят живеете? 

M: Моят свят е точно като твоя. Виждам, чувам, усещам, мисля, 

говоря и действам в свят, който възприемам, също като теб. Но при теб 

това е всичко, докато при мен е почти нищо. Знаейки света като част от 

мен самия, аз му обръщам внимание не повече, отколкото ти обръщаш 

внимание на храната, която си погълнал. Докато се приготвя и дъвче, 

храната е отделно от теб и твоят ум е върху нея; веднъж преглътната, ти 

ставаш напълно несъзнателен за нея. Аз погълнах света и вече не ми е 

нужно да мисля за него. 

П: Така не ставате ли напълно безотговорен? 

M: Как бих могъл? Как мога да причиня болка на нещо, което е едно 

с мен. Точно обратното, без да мисля за света, каквото и да правя, ще бъде 

от полза за него. Също както тялото се възстановява несъзнателно, така и 

аз съм непрекъснато активен за възстановяването на света. 

П: Все пак, вие сте наясно с огромното страдание на света? 

M: Разбира се, че съм; много повече, отколкото си ти. 

П: Тогава какво правите? 

M: Гледам на него през очите на Господ и намирам, че всичко е 

наред. 

П: Как може да кажете, че всичко е наред? Вижте войните, 

експлоатацията, жестоката препирня между гражданите и държавата. 

M: Всички теза страдания са причинени от човека и е по силите на 

човека да им сложи край. Бог помага, поставяйки го лице в лице с 

резултатите от неговите действия, изисквайки възстановяване на баланса. 

Карма е законът, който работи за справедливост; той е изцеляващата ръка 

на Бог. 

Глава 10 - Свидетелстване 

Питащ: Аз съм пълен с желания и искам те да бъдат изпълнени. Как 

да получа това, което искам? 

Махарадж: Заслужаваш ли това, което искаш? По един или друг 

начин трябва да се работи за изпълнението на твоите желания. Вложи 

енергия и чакай резултати. 

П: От къде да взема енергия? 

M: Самото желание е енергия. 

П: Тогава защо не всяко желание се изпълнява? 

M: Може би не е било достатъчно силно и трайно. 

П: Да, това е моята грешка. Искам неща, но съм мързелив, когато 

нещата опрат до действие. 
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M: Когато желанието ти не е ясно, нито силно, то не може да приеме 

форма. Освен това, ако твоите желания са лични, за твое собствено 

наслаждение, енергията, която им даваш, непременно е ограничена; не 

може да бъде повече от тази, която имаш. 

П: И все пак, често обикновените хора постигат това, което желаят. 

M: След като желанието е било силно и от дълго време. Дори тогава 

техните постижения са ограничени. 

П: А какво да кажем за безкористните желания? 

M: Когато желаеш в името на общото благо, целият свят желае с теб. 

Направи желанието на човечеството свое собствено и работи за него. Там 

не може да се провалиш. 

П: Човечеството е Божия работа, не моя. Аз съм загрижен за себе си. 

Нямам ли право да видя моите допустими желания изпълнени? Те няма да 

наранят никой. Моите желания са легитимни. Те са правилни желания, 

защо не се сбъдват? 

M: Желанията са правилни или грешни, според обстоятелствата; 

зависи от това как гледаш на тях. Разграничението между правилно и 

грешно е валидно само за индивида. 

П: Какви са насоките за такова разграничение? Как да знам кои от 

желанията ми са правилни и кои грешни? 

M: В твоя случай желанията, които водят до тъга са грешни и тези, 

които водят до щастие са правилни. Но ти не трябва да забравяш другите. 

Тяхната мъка и щастие също се брои. 

П: Резултатите са в бъдещето. Как мога да знам какви ще бъдат? 

M: Използвай ума си. Запомняй. Наблюдавай. Ти не си различен от 

другите. Повечето от техните преживявания са валидни също и за теб. 

Мисли ясно и дълбоко, вникни в цялата структура на твоите желания и 

техните последици. Те са най-важната част от твоята ментална и 

емоционална природа и силно засягат твоите действия. Не забравяй, че не 

може да оставиш това, което не познаваш. За да отидеш отвъд себе си, 

трябва да познаеш себе си. 

П: Какво значи да позная себе си? Като позная себе си, какво точно 

узнавам? 

M: Всичко, което не си. 

П: А не това, което съм? 

M: Това което си, вече си. Като узнаеш това, което не си, ти си 

свободен от него и оставаш в собственото си естествено състояние. Всичко 

се случва съвсем спонтанно и безусилно. 

П: И какво откривам? 

M: Откриваш, че няма нищо за откриване. Ти си това, което си, и 

това е всичко. 

П: Не разбирам! 

M: Това, че трябва да си едно или друго, е твоя фикс идея.  
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П: Как мога да се отърва от тази идея? 

M: Ако ми имаш доверие, повярвай ми, когато ти говоря, че си чиста 

осъзнатост, която осветява съзнанието и неговото безкрайно съдържание. 

Реализирай това и живей съответно. Ако не ми вярваш, тогава иди вътре, 

изследвайки "Какво съм аз?", или съсредоточи ума си върху "аз съм", което 

е чисто и просто съществуване. 

П: От какво зависи вярата ми във вас? 

M: От твоята способност да вникваш в сърцата на другите хора. Ако 

не можеш да погледнеш в сърцето ми, погледни в своето собствено. 

П: Не мога да направя и двете. 

M: Пречисти се чрез един добре подреден и полезен живот. 

Наблюдавай своите мисли, чувства, думи и действия. Това ще изясни 

твоята визия. 

П: Не трябва ли първо да се откажа от всичко и да живея един 

бездомен живот? 

M: Не можеш да се отречеш. Ти може и да напуснеш дома си и да 

докараш тревоги на семейството си, но привързаностите са в ума и те няма 

да те оставят, докато не опознаеш своя ум отвсякъде. Първо познай себе си 

и всичко останало само ще дойде. 

П: Но вие вече ми казахте, че съм Върховната Реалност. Това не е ли 

себепознание? 

M: Разбира се, че си Върховната Реалност! Но какво от това? Всяка 

песъчинка е Бог; да го знаеш е важно, но това е само началото. 

П: Ами, вие ми казахте, че аз съм Върховната Реалност. Вярвам ви. 

Каква е следващата стъпка, която трябва да направя? 

M: Казах ти вече. Открий всичко, което не си. Тяло, чувства, мисли, 

идеи, време, пространство, съществуване и не-съществуване, това или 

онова - нищо конкретно или абстрактно, което можеш да посочиш, не си 

ти. Простото говорене няма да свърши работа - може да повтаряш 

формулата безкрайно без какъвто и да е резултат. Трябва да се 

наблюдаваш непрекъснато - особено ума си - всеки миг, без да изпускаш 

нищо. Това свидетелстване е от съществено значение за различаването на 

Аза от не-Аза. 

П: Свидетелстването - това не е ли истинската ми природа? 

M: За свидетелстването трябва да има нещо друго, което да бъде 

свидетелствано. Все още сме в дуалност! 

П: А какво е свидетелстването на свидетеля? Осъзнатост за 

осъзнатостта? 

M: С говорене далеч няма да стигнеш. Иди вътре и открий какво не 

си. Нищо друго няма значение. 
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Глава 11 - Осъзнатост и съзнание 

Питащ: Какво правите, когато спите? 

Махарадж: Аз осъзнавам, че спя. 

П: Дълбокият сън не е ли състояние на несъзнаване? 

М: Да, аз осъзнавам, че не съзнавам. 

П: А когато сте буден или сънувате? 

M: Аз осъзнавам, че съм буден или сънувам. 

П: Не ви разбрах. Какво точно искате да кажете? Нека се поясня: под 

спящ имам предвид несъзнаващ, под буден имам предвид съзнаващ, под 

сънуващ имам предвид съзнателен за собствения си ум, но не и за 

околностите. 

M: Ами, това за мен е почти едно и също. Все пак, изглежда, че има 

някаква разлика. Във всяко състояние забравяш другите две, а за мен има 

само едно състояние на битие, включващо и отвъд трите умствени 

състояния на будност, сънуване и спане. 

П: Виждате ли посока и цел в света? 

M: Светът е само отражение на моето въображение. Каквото поискам 

да видя, мога да го видя. Но защо трябва да изобретявам модели на 

сътворение, еволюция и унищожение? Аз не се нуждая от тях. Светът е в 

мен, светът съм аз самият. Аз не се страхувам от него и нямам желание да 

го заключа в умствена картина. 

П: Да се върнем към спането. Сънувате ли? 

M: Разбира се. 

П: Какво са вашите сънища? 

М: Ехо от будното състояние. 

П: А вашият дълбок сън? 

M: Съзнанието на мозъка е преустановено. 

П: Тогава несъзнаващ ли сте? 

M: Несъзнаващ моето обкръжение - да. 

П: Но не съвсем незсъзнателен? 

M: Аз оставам осъзнат, че съм несъзнаващ. 

П: Вие използвате думите "осъзнат" и "съзнаващ". Не са ли едно и 

също? 

M: Осъзнатостта е първична, тя е истинското състояние, безначално, 

безкрайно, изначално, неподдържано, без части, без промяна. Съзнанието е 

в контакт, отражение срещу повърхност, състояние на дуалност. Не може 

да има съзнание без осъзнатост, но може да има осъзнатост без съзнание, 

както в дълбокия сън. Осъзнатостта е абсолютна, съзнанието е по 

отношение на неговото съдържание; съзнанието е винаги за нещо. 

Съзнанието е частично и променливо, осъзнатостта е тотална, неизменна, 

спокойна и тиха. И тя е общата матрица на всяко преживяване. 

П: Как се отива в осъзнатостта отвъд рамките на съзнанието? 
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M: Тъй като именно осъзнатостта прави съзнанието възможно, има 

осъзнатост във всяко състояние на съзнанието. Ето защо самото съзнание, 

че си съзнаващ, вече е движение в осъзнатостта. Интересът в потока на 

съзнанието ще те отведе до осъзнатостта. Това не е ново състояние. То 

изведнъж бива разпознато като оригиналното основно битие, което е 

самият живот, а също и любов и радост. 

П: Понеже реалността е през цялото време с нас, в какво се състои 

себереализацията? 

M: Реализацията е точно обратното на невежеството. Да се вземе 

светът за реален, а Себето за нереално, е невежество, причината за скръбта. 

Да познаваш Себето като единствената реалност и всичко останало като 

временно и преходно, е свобода, мир и радост. Всичко е много просто. 

Вместо да гледаш на нещата така както си ги представяш, научи се да ги 

виждаш такива, каквито са. Когато видиш всичко, такова каквото е, ще 

видиш и себе си, такъв какъвто си. Това е като почистване на огледало. 

Същото огледалото, което показва света, какъвто е, ще ти разкрие също и 

твоето собствено лице. Мисълта "аз съм" е полиращият плат. Използвай го. 

Глава 12 - Личността не е Реалността 

Питащ: Моля ви, кажете ни как се случи реализацията. 

Махарадж: Срещнах моя Гуру, когато бях на 34, а реализацията на 37 

години. 

П: Какво се случи? Каква беше промяната? 

M: Удоволствието и болката загубиха своята власт над мен. Бях 

свободен от желание и страх. Намерих себе си пълен, нямащ нужда от 

нищо. Видях, че в океана на чистото съзнание, върху повърхността на 

вселенското съзнание, безбройните вълни на света на явленията възникват 

и изчезват безначално и безкрайно. Като съзнание, всички те съм аз. Като 

събития, всички те са мои. Има тайнствена сила, която се грижи за тях. 

Тази сила е осъзнатостта, Себето, Животът, Бог, каквото име й дадеш. Тя е 

основата, крайната опора на всичко, което е, също както златото е основа 

на всички златни бижута. И тя е толкова интимно наша! Абстрахирай се от 

името и формата на бижутата и златото става очевидно. Бъди свободен от 

името и формата и желанията и страховете, които те създават; тогава какво 

остава? 

П: Нищо. 

М: Да, празнотата остава. Но празнотата е пълна до горе. Тя е 

вечният потенциал, както съзнанието е вечната действителност. 

П: Под потенциал бъдещето ли имате предвид? 

M: Минало, настояще и бъдеще - всички са там. И безкрайно повече. 

П: Но тъй като празнотата е празна, тя не ни е от голяма полза. 
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M: Как може да говориш така? Без пролука в потока на събитията 

може ли да има прераждане? Без смърт може ли да има подновяване? Дори 

мракът на съня е освежаващ и обновяващ. Без смъртта щяхме да сме 

постоянно затънали във вечна грохналост. 

П: Има ли такова нещо като безсмъртие? 

M: Когато животът и смъртта са разглеждани като крайно взаимно 

необходими, като два аспекта на едно съществуване, това е безсмъртие. Да 

видиш края в началото и началото в края, е намек за вечност. Безсмъртието 

определено не е продължителност. Само процесът на промяна продължава. 

Нищо не остава. 

П: Осъзнатостта остава ли? 

M: Осъзнатостта не е от (полето на) времето. Времето съществува 

само в съзнанието. Отвъд съзнанието, къде са времето и пространството? 

П: В полето на вашето съзнание има също и тяло. 

M: Разбира се. Но идеята "моето тяло", като различно от другите 

тела, не е там. За мен това е "тяло", а не "моето тяло", "ум", а не "моят ум". 

Умът се грижи добре за тялото; аз не изпитвам нужда да се намесвам. 

Каквото е нужно да бъде направено, бива направено по нормалния и 

естествен начин. 

Може и да не си съвсем съзнателен за своите физиологични 

функции, но когато стане въпрос за мислите и чувствата, желанията и 

страховете, ти ставаш обострено самосъзнателен. За мен те също са до 

голяма степен несъзнателни. Аз намирам себе си да говоря с хора или да 

правя нещата съвсем правилно и по подходящ начин, без да ги съзнавам 

много-много. Изглежда сякаш живея моя физически, буден живот 

автоматично, реагирайки спонтанно и точно. 

П: Този спонтанен отговор в резултат на реализацията ли идва или на 

тренировка? 

M: И двете. Предаността към твоята цел те кара да живееш чист и 

подреден живот, отдаден на търсенето на истината и на помагането на 

хората, а реализацията прави благородните добродетели лесни и 

спонтанни, като завинаги отстранява препятствията във формата на 

желания и страхове и погрешни идеи. 

П: Нямате ли вече желания и страхове? 

M: Моята съдба беше да се родя един обикновен човек, обикновен 

гражданин, скромен търговец, с минимално основно образование. Моят 

живот беше обичаен, с обичайните желания и страхове. Когато, чрез вярата 

ми в моя учител и подчинение на неговите наставления, аз реализирах 

моето истинско битие, изоставих моята човешка природа да се грижи сама 

за себе си, докато нейната съдба не бъде изчерпана. Понякога в ума се 

случва стара емоционална или ментална реакция, но тя бива веднага 

забелязана и отхвърлена. В края на краищата, докато си обременен с 

личност, си изложен на нейните особености и навици. 
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П: Не се ли страхувате от смъртта? 

M: Аз съм мъртъв вече. 

П: В какъв смисъл? 

M: Аз съм двойно мъртъв. Аз съм мъртъв не само за тялото ми, но 

също и за ума ми. 

П: Е, въобще не изглеждате мъртъв! 

M: Ти казваш това! Като че ли знаеш моето състояние по-добре от 

мен! 

П: Извинете. Но аз просто не разбирам. Вие казахте, че сте без тяло и 

без ум, докато аз ви виждам доста жив и изразителен. 

M: През цялото време в мозъка и тялото се случва изключително 

сложна работа; ти съзнаваш ли това? Ни най-малко. Но за външно лице 

всичко ще изглежда, че се случва интелигентно и целенасочено. Защо не 

допуснеш, че целият личен живот на човек може до голяма степен да 

потъне под прага на съзнанието и все пак да се процедира разумно и 

гладко? 

П: Това нормално ли е? 

M: Какво е нормално? Твоят живот - обсебен от желания и страхове, 

пълен с кавги и борба, безсмислен и безрадостен - нормален ли е? Да 

бъдеш остро съзнателен за тялото си, това нормално ли е? Да бъдеш 

разкъсван от чувства, измъчван от мисли: това ли е нормално? Здравото 

тяло, здравият ум, живеят до голяма степен невъзприемани от техния 

собственик; само от време на време, чрез болка или страдание, те 

призовават за внимание и вникване. Защо не разшириш обхвата до целия 

личен живот? Човек може да функционира правилно, отговаряйки добре и 

цялостно на каквото и да става, без да се налага да го привежда във фокуса 

на осъзнатостта. Когато самоконтролът стане втора природа, осъзнатостта 

измества фокуса си към по-дълбоки нива на съществуване и действие. 

П: Не се ли превръщаш в робот? 

M: Какво лошо има да се прави автоматично това, което е обичайно 

и повтарящо се? То е автоматично, така или иначе. Но когато е също и 

хаотично, то причинява болка и страдание и призовава за внимание. 

Цялото предназначение на чистия и добре подреден живот, е да те 

освободи от плена на хаоса и тежестта на скръбта. 

П: Вие като че ли сте за един компютъризиран живот. 

M: Какво му е на един живот, свободен от проблеми? Личността е 

само отражение на реалното. Защо отражението да не бъде вярно на 

оригинала автоматично, както си е естествено? Има ли нужда личността да 

има някакви свои собствени планове? Животът, на който тя е израз, ще я 

напътства. Веднъж след като осъзнаеш, че личността е само сянка на 

реалността, но не и самата реалност, преставаш да се измъчваш и 

тревожиш. Ти се съгласяваш да бъдеш ръководен отвътре и животът се 

превръща в пътешествие в неизвестното. 
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Глава 13 - Върховното, умът и тялото 

Питащ: От това, което ни казахте, изглежда че вие не сте съвсем 

съзнаващ вашето обкръжение. На нас ни изглеждате изключително 

бдителен и активен. Ние не можем да повярваме, че вие навярно сте в 

някакво хипнотично състояние, което не оставя никаква памет след себе 

си. Напротив, вашата памет изглежда отлична. Как трябва да разбираме 

вашето изявление, че светът и всичко, което той включва, не съществува, 

що се касае до вас.  

Махарадж: Всичко това е въпрос на фокус. Твоят ум е съсредоточен 

в света; моят е съсредоточен в реалността. Това е като луната през деня - 

когато слънцето грее, тя едвам се вижда. Или, наблюдавай как приемаш 

храната си. Докато тя е в устата ти, ти съзнаваш това; веднъж преглътната, 

тя повече не те касае. Би било неприятно тя да е постоянно в ума ти, 

докато не бъде елиминирана. Умът нормално трябва да бъде в изчакване - 

непрестанната дейност е болестно състояние. Вселената работи от само 

себе си - това го знам. Какво друго ми трябва да знам? 

П: Значи джнани знае какво прави, само когато той обръща ума си 

към него, в противен случай той просто действа, без да е загрижен. 

M: Обикновеният човек не е съзнателен за тялото му като такова. 

Той съзнава своите осезания, чувства и мисли. Веднъж щом настъпи 

непривързаността, дори те се изтеглят извън центъра на съзнанието и се 

случват спонтанно и безусилно. 

П: Какво тогава има в центъра на съзнанието? 

M: Това, на което не може да се даде име и форма, понеже е без 

качества и отвъд съзнанието. Може да се каже, че това е една точка в 

съзнанието, която е отвъд съзнанието. Както дупката в хартията е 

едновременно в хартията и все пак не е от хартията, така и върховното 

състояние е в самия център на съзнанието и все пак отвъд съзнанието. Това 

е все едно като отверстие в ума, през което умът бива изпълнен със 

светлина. На дори отворът не е светлината. Това е само отверстие. 

П: Отворът е просто празнота, отсъствие. 

M: Точно така. От гледна точка на ума, това е само отвор, през който 

светлината на съзнанието прониква в менталното пространство. Сама по 

себе си светлината може да се сравни с твърдата, гъста, подобна на скала, 

хомогенна и неизменна маса на чистото съзнание, свободно от умствените 

модели на име и форма. 

П: Има ли някаква връзка между умственото пространство и 

върховната обител? 

M: Върховното дава съществуване на ума. Умът дава съществуване 

на тялото. 

П: И какво има отвъд? 

M: Вземи това за пример. Уважаван Йога, майстор в изкуството на 

дълголетието, на възраст 1000 години, идва да ме учи на изкуството си. 
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Напълно уважавам и искрено се възхищавам на постижения му, но все пак 

всичко което мога му кажа е: От каква полза ми е дълголетието? Аз съм 

отвъд времето. Колкото и дълъг да е животът, той е само миг и сън. По 

същия начин аз съм отвъд всякакви атрибути. Те се появяват и изчезват в 

моята светлина, но не могат да ме опишат. Вселената е само имена и 

форми, основани на качества и техните различия, докато аз съм отвъд. 

Светът е там, понеже аз съм, но аз не съм светът. 

П: Но вие живеете в света! 

M: Това го казваш ти! Знам, че има свят, който включва това тяло и 

този ум, но аз не ги смятам за повече "мои" от другите умове и тела. Те са 

там, във времето и пространството, но аз съм отвъд времето и 

пространството. 

П: Но тъй като всичко съществува чрез вашата светлина, вие не сте 

ли създателят на света? 

M: Аз не съм нито потенциалът, нито актуализацията, нито 

актуалността на нещата. В моята светлина те идват и си отиват като 

прашинки, танцуващи в слънчев лъч. Светлината озарява прашинките, но 

не зависи от тях. Нито може да се каже, че ги създава. Не може дори да се 

каже, че ги познава. 

П: Аз ви задавам въпрос, а вие отговаряте. Вие съзнавате ли въпроса 

и отговора? 

M: В действителност аз не съм нито чуването, нито отговарянето. В 

света на събитията въпросът се случва и отговорът се случва. Нищо не се 

случва на мен. Всичко просто се случва. 

П: И вие сте свидетелят? 

M: Какво означава свидетел? Самото знаене. Валя и сега дъждът 

престана. Аз не се намокрих. Знам, че валя, но аз не съм засегнат. Аз само 

свидетелствах дъжда. 

П: Напълно реализираният човек, спонтанно пребиваващ във 

върховното състояние, изглежда, че яде, пие и така нататък. Той съзнава ли 

това или не? 

M: Това, в което съзнанието се случва, универсалното съзнание или 

ум, ние наричаме етер на съзнанието. Всички обекти на съзнанието 

съставляват вселената. Това което е отвъд двете, поддържащо двете, е 

върховното състояние, състояние на пълен покой и тишина. Който отива 

там, изчезва. То е недостижимо от думите или от ума. Може да го наречеш 

Бог, Парабрахман или Върховна Реалност, но това са имена, дадени от 

ума. То е безименното, изпразнено от съдържание, безусилно и спонтанно 

състояние, отвъд съществуване и несъществуване. 

П: Но дали се остава съзнателен? 

M: Така както вселената е тялото на ума, така съзнанието е тялото на 

върховното състояние. То не е съзнаващо, но дава началото на съзнанието. 
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П: В ежедневните ми действия, много от тях протичат по навик, 

автоматично. Аз съм осъзнат за основната цел, но не за всяко движение в 

детайли. Когато моето съзнание се разшири и задълбочи, детайлите 

започват да намаляват, оставяйки ме свободен за основната цел. Не се ли 

случва същото и с джнани, но по-така? 

M: На нивото на съзнанието - да. Във върховното състояние - не. 

Това състояние е изцяло едно и неделимо, единствен монолитен блок на 

реалността. Единственият начин да го знаеш, е да бъдеш него. Умът не 

може да го достигне. За да възприема, то няма нужда от сетивата; за да 

знае, то няма нужда от ума. 

П: Ето как Бог движи света. 

M: Бог не движи света. 

П: Тогава кой го прави? 

M: Никой. Всичко се случва от само себе си. Ти задаваш въпроса и 

ти доставяш отговора. И ти знаеш отговора, когато задаваш въпроса. 

Всичко е игра в съзнанието. Всички разделения са илюзорни. Можеш да 

знаеш единствено фалшивото. Истинското трябва да си ти самият. 

П: Има свидетелствано съзнание и свидетелстващо съзнание. 

Второто ли е върховното? 

M: Там има две - личността и свидетелят, наблюдателят. Когато ги 

видиш като едно и отидеш отвъд, ти си във върховното състояние. То е 

невъзприемаемо, защото то е това, което прави възприемането възможно. 

То е отвъд съществуване и несъществуване. То не е нито огледалото, нито 

образът в огледалото. То е това, което е - предвечната реалност, 

невероятно твърда и монолитна. 

П: Джнани - той свидетелят ли е или Върховното? 

M: Той е Върховното, разбира се, но той може да се разглежда също 

и като вселенския свидетел. 

П: Но дали той си остава личност? 

M: Когато вярваш че си личност, виждаш личности навсякъде. В 

действителност няма личности, само нишки от спомени и навици. В 

момента на реализацията личността престава. Идентичността остава, но 

идентичността не е личността, тя е присъща на самата реалност. Личността 

няма собствено съществуване; тя е отражение в съзнанието на свидетеля, 

на "аз съм", който отново е форма на съществуване. 

П: Върховното съзнателно ли е? 

M: Нито съзнателно, нито несъзнателно; казвам ти го от опит. 

П: Праджнанам Брахма. Какво е това Праджна? 

М: Това е не-самосъзнателното знаене на самия живот. 

П: Дали е виталност, енергията на живота, жизненост? 

M: Енергията е първична. Понеже всичко е форма на енергия. 

Съзнанието е най-диференцирано в будно състояние. По-малко в съня. 

Още по-малко по време на дълбок сън. Хомогенно - в четвъртото 
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състояние. Отвъд е неизразимата монолитна реалност, обителта на 

джнани. 

П: Аз си порязах ръката. Тя се възстанови. Чрез каква сила се 

излекува? 

M: Чрез силата на живота. 

П: Каква е тази сила? 

М: Тя е съзнание. Всичко е съзнание. 

П: Какъв е източникът на съзнанието? 

M: Самото съзнание е източникът на всичко. 

П: Може ли да има живот без съзнание? 

М: Не, нито съзнание без живот. Двете са едно. Но в действителност 

само Върховното съществува. Останалото е въпрос на име и форма, и 

докато се придържаш към идеята, че съществува само това, което има име 

и форма, Върховното ще ти се вижда несъществуващо. Когато разбереш, 

че имената и формите са кухи черупки без каквото и да е съдържание, и че 

реалното е безименно и безформено - чистата енергия на живота и 

светлината на съзнанието - ти ще бъдеш в мир, потопен в дълбоката 

тишина на реалността. 

П: Ако времето и пространството са просто илюзии и вие сте извън 

тях, моля ви, кажете ми какво е времето в Ню Йорк! Там горещо ли е или 

вали? 

M: Как мога да ти кажа? Такива неща се нуждаят от специална 

тренировка. Или просто пътуване до Ню Йорк. Аз може да бъда съвсем 

сигурен, че съм отвъд времето и пространството, и все пак да не мога да се 

локализирам по своя воля в някоя точка във времето и пространството. Аз 

не съм достатъчно заинтересован; не виждам смисъл да преминавам през 

специални йогически тренировки. Току-що чух за Ню Йорк. За мен това е 

дума. Защо трябва да знам повече, отколкото думата предава? Всеки атом 

може да бъде една вселена, толкова сложна, колкото нашата. Трябва ли да 

ги знам всичките? Мога - ако тренирам. 

П: Къде сгреших в поставянето на въпроса за времето в Ню Йорк? 

M: Светът и умът са състояния на съществуване. Върховното не е 

състояние. То прониква всички състояния, но то не е състояние за нещо 

друго. То е напълно безпричинно, независимо, завършено само по себе си, 

отвъд времето и пространството, умът и материята. 

П: По какъв признак го разпознавате? 

M: По това, че то не оставя следи. Няма нищо, чрез което да го 

разпознаеш. То трябва да се види директно, като се откажеш от всичкото 

търсене на признаци и подходи. Когато всички имена и форми са оставени, 

реалното е с теб. Не е нужно да го търсиш. Множеството и разнообразието 

са единствено игри на ума. Реалността е една. 

П: Ако реалността не оставя доказателства, няма смисъл да се говори 

за нея. 
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М: Тя е. Тя не може да бъде отречена. Тя е дълбока и тъмна, 

мистерия отвъд мистерията. Но тя е, докато всичко останало просто се 

случва. 

П: Тя Непознатото ли е? 

М: Тя е отвъд двете, познатото и непознатото. Но аз по-скоро бих я 

нарекъл познато, отколкото непознато. Понеже когато се знае нещо, 

реалното е това, което бива познато. 

П: Тишината атрибут на реалното ли е? 

M: Това също е от ума. Всички състояния и условия са от ума. 

П: Какво е мястото на самадхи? 

М: Неизползването на съзнанието е самадхи. Просто оставяш ума на 

мира. Не искаш нищо, нито от твоето тяло, нито от твоя ум. 

Глава 14 - Привидностите и Реалността 

Питащ: Многократно сте казвали, че събитията са безпричинни; 

нещо просто се случва и не може да му се припише никаква причина. 

Несъмнено всичко си има причина или няколко причини. Как да разбирам 

безпричинността на нещата? 

Махарадж: От най-висшата (гледна) точка, светът е без причина. 

П: Но какъв е вашият собствен опит? 

M: Всичко е безпричинно. Светът няма причина. 

П: Аз не питам относно причините, довели до създаването на света. 

Кой е видял създаването на света? Той дори може да е без начало, винаги 

съществуващ. Но аз не говоря за света. Аз приемам света за съществуващ - 

някак си. Той съдържа толкова много неща. Разбира се, всяко трябва да 

има причина, или няколко причини. 

M: Веднъж щом създадеш за себе си свят във времето и 

пространството, управляван от причинността, ти си длъжен да търсиш и да 

намираш причини за всичко. Ти поставяш въпроса и ти даваш отговора. 

П: Въпросът ми е много прост: Виждам най-различни неща и 

разбирам, че всяко нещо трябва да има причина или редица причини. Вие 

казвате, че те не са причинени - от ваша гледна точка. Но за вас нищо няма 

съществуване и следователно въпросът за причинността не възниква. И все 

пак вие като че ли признавате съществуването на нещата, но отричате 

причинността. Това е, което не мога да разбера. След като приемате 

съществуването на нещата, защо отхвърляте техните причини? 

M: Аз виждам само съзнание и знам, че няма друго освен съзнание, 

така както знаеш, че картината на кино екрана не е друго освен светлина. 

П: Все пак движението на светлината има причина. 

M: Светлината изобщо не се движи. Ти знаеш много добре, че 

движението е илюзорно, една последователност на кадрите и 

оцветяванията на лентата. Това, което се движи, е лентата - която е умът. 
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П: Това не прави картината безпричинна. Лентата е там, и актьорите 

с техниците, режисьорът, продуцентът, различните производители. Светът 

се управлява от причинността. Всичко е взаимосвързано. 

M: Разбира се, всичко е взаимосвързано. И затова всичко си има 

безброй причини. Цялата вселена допринася за най-малкото нещо. Нещо е 

такова, каквото е, защото светът е такъв, какъвто е. Разбираш ли, ти се 

занимаваш със златните орнаменти, а аз - със златото. Между различните 

орнаменти не съществува причинно-следствена връзка. Когато претопиш 

украшение, за да направиш друго, между двете няма причинна връзка. 

Общият фактор е златото. Но не може да се каже, че златото е причината. 

То не може да се нарече причина, понеже не причинява нищо само по себе 

си. То е отразено в ума като "аз съм", като специфичното име и форма на 

украшението. И все пак всичко е само злато. По същия начин реалността 

прави всичко възможно, и все пак нищо, което прави нещото такова 

каквото е, неговото име и форма, не идва от реалността. 

Но защо се тревожиш толкова много за причинността? Какво може 

да причини материята, когато самите неща са преходни? Каквото идва, да 

идва; каквото си отива, да си отива - защо се вкопчваш в нещата и търсиш 

техните причини? 

П: От относителна гледна точка, всичко трябва да има причина. 

M: От каква полза ти е относителната гледна точка? Ти си в 

състояние да погледнеш от абсолютна гледна точка - защо се връщаш към 

относителното? Страхуваш ли се от абсолюта? 

П: Страхувам се. Аз се страхувам от това да оставя моите така 

наречени несъмнени сигурности. Абсолютът не помага, за да се живее 

благоприличен живот. Когато имаш нужда от риза, ти купуваш плат, 

обаждаш се на шивач и така нататък. 

M: Всички тези приказки показват невежество. 

П: А какво е виждането на знаещия? 

M: Има само светлина и светлината е всичко. Останалото е само една 

картина, направена от светлина. Картината е в светлината и светлината е в 

картината. Живот и смърт, аз и не-аз - изостави всички тези идеи. Те не са 

ти от полза. 

П: От каква гледна точка отричате причинността? От относителната - 

вселената е причината за всичко. От абсолютната - няма нищо въобще. 

M: От какво състояние питаш? 

П: От ежедневното будно състояние, единственото в което се 

провеждат всички тези дискусии. 

M: Всички тези проблеми възникват в будно състояние, понеже 

такава е неговата природа. Но ти не винаги си в това състояние. Какво 

полезно нещо може да направиш в състояние, в което изпадаш, и от което 

възникваш безпомощно. По какъв начин то ти помага да знаеш, че нещата 
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имат причинност - тъй като те може и да изглежда, че съществуват в 

твоето будно състояние? 

П: Светът и будното състояние се появяват и изчезват заедно. 

M: Когато умът е тих, абсолютно тих, будното състояние вече не е. 

П: Думи като Бог, вселена, тоталност, абсолют, върховно, са само 

шумове във въздуха, понеже с тях нищо не може да се направи. 

M: Ти повдигаш въпроси, на които само ти можеш да отговориш. 

П: Не ме игнорирайте така! Вие винаги сте готов да говорите за 

тоталността, вселената и такива въображаеми неща! Те не могат да ви 

забранят да говорите от тяхно име. Мразя такива безотговорни обобщения! 

И вие сте толкова склонен да ги олицетворявате. Без причинност няма да 

има ред; нито ще бъде възможно целенасочено действие. 

M: Искаш да знаеш всички причини за всяко събитие? Възможно ли 

е? 

П: Знам, че не е възможно! Това, което искам да знам е, дали има 

причини за всичко, и дали причините могат да бъде повлияни, като по този 

начин се засегнат събитията. 

M: За да повлияеш на събитията, не е нужно да знаеш причините. 

Какъв заобиколен начин за правене на нещата! Нима не си източникът и 

краят на всяко събитие? Контролирай го в самия източник. 

П: Всяка сутрин взимам вестника и чета с тревога, че скърбите на 

света - бедност, омраза и войни - продължават с неотслабваща сила. Моите 

въпроси се отнасят към факта на скръбта, към нейната причина, към 

нейния лек. Не ме игнорирайте, казвайки че това е будизъм! Не ми 

слагайте етикет. Вашата настойчивост за липсата на причинност премахва 

всякаква надежда за това светът да се промени някога. 

M: Ти си объркан, защото смяташ, че ти си в света, а не светът в теб. 

Кой идва първо - ти или твоите родители? Ти си въобразяваш, че си роден 

в определено време и място, че имаш баща и майка, тяло и име. Това е 

твоят грях и твоята беда! Несъмнено ти може да промениш твоя свят, ако 

работиш върху това. Работи, разбира се! Кой те спира? Никога не съм те 

обезкуражавал. Причинен или безпричинен, ти си създал този свят и ти 

можеш да го промениш. 

П: Един безпричинен свят е изцяло извън моя контрол. 

M: Напротив, един свят, на който ти си единственият източник и 

основа, е напълно в твоята власт да го промениш. Каквото е създадено, 

винаги може да се разтвори и да се пресъздаде. Всичко ще стане, както го 

искаш, при условие, че наистина го искаш. 

П: Всичко, което искам да знам е, как да се справя с мъките на света. 

M: Ти ги създаде чрез твоите собствени желания и страхове, ти се 

занимаваш с тях. Всичко се дължи на това, че си забравил собственото си 

битие. Давайки реалност на картината върху екрана, ти обичаш нейните 

хора и страдаш за тях и се стремиш да ги спасиш. Това просто не е реално. 
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Трябва да започнеш със себе си. Няма друг начин. Работи, разбира се. 

Няма нищо лошо в работата. 

П: Вашата вселена изглежда съдържа всяко възможно преживяване. 

Индивидът следва линия на поведение в нея и преживява приятни и 

неприятни състояния. Това дава начало на питане и търсене, което 

разширява кръгозора и дава възможност на индивида да отиде отвъд 

тесногръдния и самоналожен, ограничен и егоцентричен свят. Този личен 

свят може да се промени - във времето. Вселената е предвечна и 

съвършена. 

M: Да се взема привидността за реалност е тежък грях и причината за 

всички нещастия. Ти си всепроникваща, вечна и безкрайно творческа 

осъзнатост-съзнание. Всичко останало е локално и временно. Не забравяй 

какво си. През това време работи колкото искаш. Работата и знаенето 

трябва да вървят ръка за ръка. 

П: Моето собствено усещане е, че моето духовно развитие не е в 

моите ръце. Да правя мои собствени планове и да ги изпълнявам не води 

до никъде. Аз просто се въртя в кръг. Когато Бог сметне, че плодът е узрял, 

Той ще го откъсне и ще го изяде. Ако плодът Му се струва зелен, ще 

остане на дървото на света за някой друг ден. 

M: Мислиш, че Бог те познава? Той дори света не знае. 

П: Вашият Бог е друг. Моят е по-различен. Моят е милостив. Той 

страда заедно с нас. 

M: Ти се молиш да спасиш един, докато умират хиляди. И ако 

всички спрат да умират, няма да остане място на земята. 

П: Аз не се страхувам от смъртта. Моята загриженост е за мъката и 

страданията. Моят Бог е прост Бог и доста безпомощен. Той няма сила да 

ни принуди да бъдем мъдри. Той може само да стои и да чака. 

M: Ако ти и твоят Бог сте безпомощни, не означава ли че светът е 

случаен? А ако е такъв, единственото нещо, което можеш да направиш, е 

да отидеш отвъд него. 

Глава 15 - Джнани 

Питащ: Без Божията сила нищо не може да се направи. Без Него дори 

нямаше да седите тук и да говорите с нас. 

Махарадж: Всичко е Негово дело, без съмнение. Но какво е това за 

мен, щом нищо не искам? Какво Бог може да ми даде или да ми отнеме? 

Каквото е мое, е мое, и беше мое, дори когато Бог не беше. Разбира се, това 

е много мъничко нещо, една точица - чувството "аз съм", фактът на 

съществуването. Това е моето собствено място; никой не ми го даде. 

Земята е моя; каквото расте на нея е Божие. 

П: Бог е взел земята от вас под аренда? 

M: Бог е мой поклонник и направи всичко това за мен. 
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П: Няма ли Бог, отделен от вас? 

M: Как може да има? "Аз съм" е коренът, Бог е дървото. Кому да се 

покланям и за какво? 

П: Вие преданият ли сте или обектът на преданост? 

M: Никое от тях; аз съм самата преданост. 

П: Няма достатъчно преданост в света. 

M: Ти винаги се стремиш да подобряваш света. Наистина ли вярваш, 

че светът очаква да бъде спасен? 

П: Аз просто не знам колко мога да направя за света. Всичко, което 

мога да правя, е да опитвам. Има ли нещо друго, което бихте искал да 

направя? 

M: Без теб има ли свят? Ти знаеш всичко за света, но за себе си нищо 

не знаеш. Самият ти си инструментите за твоята работа, нямаш други 

инструменти. Защо не се погрижиш за инструментите преди да мислиш за 

работата? 

П: Аз мога да чакам, докато светът не може. 

M: Като не изследваш, караш света да чака. 

П: Да чака какво? 

M: Някой, който може да го спаси. 

П: Бог управлява света, Бог ще го спаси. 

M: Това ти го казваш! Бог да е идвал да ти каже, че светът е Негово 

творение и грижа, а не е твоя? 

П: Защо да е единствено моя грижа? 

M: Помисли. Светът, в който живееш, кой друг знае за него? 

П: Вие знаете. Всеки знае. 

M: Някой извън твоя свят да е идвал да ти каже? Аз и всички 

останали се появяваме и изчезваме в твоя свят. Ние всички сме на твоята 

милост. 

П: Не може да е чак така! Аз съществувам във вашия свят, както вие 

съществувате в моя. 

M: Ти нямаш доказателства за моя свят. Ти си напълно обвит в един 

свят, собствено производство. 

П: Разбирам. Напълно, но дали безнадеждно? 

М: В затвора на твоя свят се появява човек, който ти казва, че светът 

на болезнени противоречия, който си създал, не е нито продължителен, 

нито постоянен, и се основава на недоразумение. Той те моли да се 

измъкнеш от него по същия начин, по който си попаднал в него. Ти си 

попаднал в него, забравяйки това, което си, и ще се измъкнеш от него, 

познавайки себе си, какъвто си. 

П: По какъв начин се отразява това на света? 

M: Когато ти си свободен от света, можеш да направиш нещо по 

въпроса. Докато си негов затворник, ти си безсилен да го промениш. 

Напротив, каквото и да правиш, ще влошава положението. 
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П: Праведността ще ме освободи. 

M: Праведността несъмнено ще направи теб и твоя свят едно 

комфортно, дори щастливо място. Но каква е ползата? Няма реалност в 

това. Тя е нетрайна. 

П: Бог ще помогне. 

M: За да ти помогне, Бог трябва да знае твоето съществуване. Но ти и 

твоят свят са сънувани състояния. В твоя сън може и да претърпяваш 

агонии. Никой не знае за тях и никой не може да ти помогне. 

П: Значи всичките ми въпроси, моето търсене и проучване, са 

безполезни? 

M: Това са само вълненията на човек, който се е уморил от сънуване. 

Те не са причини за пробуждането, а неговите ранни признаци. Но ти не 

трябва да задаваш безполезни въпроси, на които вече знаеш отговора. 

П: Как да получа истински отговор? 

M: Като зададеш истински въпрос - негласно, осмелявайки се да 

живееш според твоите прозрения. Човек, готов да умре за истината, ще го 

получи. 

П: Друг въпрос. Има личност. Има знаещ личността. Има свидетел. 

Знаещият и свидетелят едно и също ли са или са различни състояния? 

M: Знаещият и свидетелят дали са две или едно? Когато знаещият е 

виждан като отделен от познатото, свидетелят стои отделен. Когато 

познатото и знаещият са виждани като едно, свидетелят става едно с тях. 

П: Кой е джнани? Свидетелят или върховното? 

M: Джнани е върховното, също свидетелят. Той е едновременно 

битие и съзнание. По отношение на съзнанието той е осъзнатост. По 

отношение на вселената той е чисто битие. 

П: Ами личността? Кое е първично, личността или знаещият? 

M: Личността е нещо твърде малко. Всъщност тя е съставна; не може 

да се каже, че съществува сама по себе си. Невъзприемана, тя просто не е 

там. Тя е само сянката на ума, общият сбор от спомените. Чистото битие се 

отразява в огледалото на ума като знаене. Каквото е познато, приема 

формата на личност, основана на паметта и навика. Тя е само сянка или 

проекция на знаещия върху екрана на ума. 

П: Огледалото е там, отражението е там. Но къде е слънцето? 

M: Върховното е слънцето. 

П: То трябва да е съзнателно. 

М: То не е нито съзнателно, нито несъзнателно. Не мисли за него 

като за съзнаване или несъзнаване. То е живот, който съдържа и двете, и е 

отвъд двете. 

П: Животът е толкова интелигентен! Как може да е несъзнателен? 

M: Ти говориш за несъзнателното като за пропуск в паметта. В 

действителност има само съзнание. Целият живот е съзнателен, цялото 

съзнание - живо. 
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П: Дори и камъните? 

M: Дори камъните са съзнателни и живи. 

П: Притеснението ми е, че съм склонен да отричам съществуването 

на това, което не мога да си представя. 

M: Би било по-мъдро да отречеш съществуването на това, което си 

представяш. Именно въображаемото е нереално. 

П: Всичко въображаемо е нереално? 

M: Въображението, основано на спомени, е нереално. Бъдещето не е 

напълно нереално. 

П: Коя част от бъдещето е реална и коя не е? 

M: Неочакваното и непредвидимото е реално. 

Глава 16 - Липсата на желания, върховно блаженство 

Питащ: Срещал съм много реализирани хора, но никога освободен 

човек. Натъквали ли сте се на освободен човек? Или, дали освобождението 

означава, наред с други неща, да се изостави тялото? 

Махарадж: Какво имаш предвид под реализация и освобождение? 

П: Под реализация имам предвид едно чудесно преживяване на мир, 

доброта и красота, когато светът има смисъл и е налице всепроникващо 

единство на двете - субстанцията и същността. Макар че едно такова 

преживяване не е трайно, то не може да бъде забравено. То сияе в ума, 

едновременно като памет и копнеж. Знам за какво говоря, защото съм имал 

такива преживявания. 

Под освобождение имам предвид да бъда постоянно в това 

прекрасно състояние. Това, което питам е, дали освобождението е 

съвместимо с оцеляването на тялото. 

M: Какво не е наред с тялото? 

П: Тялото е толкова слабо и краткотрайно. То създава нужди и 

копнежи. То силно те ограничава. 

M: Какво от това? Нека физическите изражения да бъдат ограничени. 

Но освобождението е на Себето от неговите неверни и самоналожени идеи; 

то не се състои в някое конкретно преживяване, колкото и да е 

величествено. 

П: То вечно ли трае? 

M: Всички преживявания са обвързани с времето. Каквото има 

начало, трябва да има край. 

П: Значи освобождението, в моя смисъл на думата, не съществува? 

М: Напротив, винаги си свободен. Ти си едновременно съзнателен и 

свободен да бъдеш съзнателен. Никой не може да ти го отнеме. Смятал ли 

си някога себе си за несъществуващ или несъзнателен? 

П: Аз може и да не си спомням, но това не опровергава, че понякога 

съм несъзнателен. 
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M: Защо не се обърнеш от преживяването към преживяващия и не 

реализираш пълния смисъл на единственото вярно твърдение, което 

можеш да направиш: "аз съм"? 

П: Как става това? 

М: Тук няма "как". Само дръж в ума си чувството "аз съм"; слей се с 

него, докато умът ти и чувството не станат едно. Чрез многократни опити 

ще се натъкнеш на правилния баланс от внимание и обич, и умът ти ще 

бъде твърдо установен в мисъл-чувството "аз съм". Каквото и да мислиш, 

говориш или правиш, това чувство за неизменно и любящо съществуване 

остава като постоянно присъстващ фон на ума. 

П: И вие го наричате освобождение? 

M: Аз го наричам нормално. Какво не е наред в това да съществуваш, 

знаеш и действаш безпроблемно и щастливо? Защо го мислиш за толкова 

необичайно, че очакваш незабавно разрушаване на тялото? Какво не е 

наред в това, че тялото трябва да умре? Коригирай отношението си към 

тялото и го остави на мира. Не го глези, не го мъчи. Просто го остави да 

продължава, по-голямата част от времето под прага на съзнателно 

внимание. 

П: Паметта за моите прекрасни преживявания ме преследва. Искам 

ги обратно. 

M: Не можеш да ги имаш, защото ги искаш обратно. Състоянието на 

страстно желание за каквото и да било блокира всяко по-дълбоко 

преживяване. Нищо стойностно не може да се случи на един ум, който 

знае точно какво иска. Понеже нищо от това, което умът може да 

визуализира и иска, е от някаква стойност. 

П: Тогава какво си струва да се иска? 

M: Искай върховното. Върховното щастие, върховната свобода. 

Липсата на желания е върховно блаженство. 

П: Свободата от желанията не е свободата, която искам. Искам 

свободата да сбъдна моите копнежи. 

M: Ти си свободен да сбъдваш копнежите си. В интерес на истината, 

ти не правиш нищо друго. 

П: Опитвам се, но има и пречки, които ме оставят разочарован. 

M: Преодолей ги. 

П: Не мога, твърде съм слаб. 

M: Какво те прави слаб? Какво е слабост? Другите сбъдват 

желанията си, защо и ти не го правиш? 

П: Може би ми липсва на енергия. 

M: Какво се случи с твоята енергия? Къде отиде? Не я ли разпръсна 

сред многото противоречиви желания и стремежи? Нямаш безкраен запас 

от енергия. 

П: Защо? 
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M: Твоите цели са малки и ниски. Те не призовават за повече. Само 

Божията енергия е безкрайна - защото Той не иска нищо за себе си. Бъди 

като Него и всичките ти желания ще бъдат изпълнени. Колкото по-високо 

се целиш и по-всеобхватни са твоите желания, толкова повече енергия ще 

имаш за тяхното изпълнение. Желай доброто на всички и вселената ще 

работи с теб. Но ако искаш собственото си удоволствие, трябва да го 

заслужиш по трудния начин. Преди да желаеш, заслужи го. 

П: Аз се занимавам с изучаването на философия, социология и 

образование. Мисля, че ми е необходимо по-голямо умствено развитие 

преди да мога да мечтая за себереализация. На прав път ли съм? 

M: За да печелиш поминъка, е необходимо някакво специализирано 

знание. Общото познание развива ума, няма съмнение. Но ако прекараш 

живота си в трупане на знания, ти изграждаш стена около себе си. За да се 

отиде отвъд ума, не е необходим добре обзаведен ум. 

П: Тогава какво е необходимо? 

M: Не вярвай на ума си и иди отвъд. 

П: Какво ще намеря отвъд ума? 

М: Директното преживяване на съществуването, знаенето и 

обичането. 

П: Как да се отиде отвъд ума? 

M: Има много отправни точки - всички те водят до същата цел. Може 

да започнеш с безкористна работа, изоставяйки плодовете от действията; 

след това може да изоставиш мисленето и да завършиш с изоставянето на 

всички желания. Тук, оставянето (тяга) е оперативният фактор. Или, може 

да не се притесняваш за това, което искаш, мислиш или правиш, и просто 

стоиш установен в мисълта и чувството "аз съм", фокусирайки "аз съм" 

здраво в ума ти. Всякакви преживявания може да ти дойдат - остани 

равнодушен в знаенето, че всичко възприемчиво е преходно и само "аз 

съм" е вечно. 

П: Не мога да отдам целия си живот на такива практики. Имам 

задължения, които трябва да изпълнявам. 

M: Определено изпълнявай задълженията си. Действие, в което не си 

въвлечен емоционално, и което е от полза и не причинява страдание, няма 

да те обвърже. Ти може да бъдеш ангажиран на няколко фронта и да 

работиш с огромна жар, но въпреки това да останеш вътрешно свободен и 

тих, с подобен на огледало ум, който отразява всичко, без да бъде засегнат. 

П: Такова състояние осъществимо ли е? 

М: Не бих говорил за него, ако не беше. Защо да се занимавам с 

фантазии? 

П: Всички цитират писания. 

M: Тези, които знаят само писанията, не знаят нищо. Да знаеш, е да 

бъдеш. Знам за какво говоря; то не е от четене или от нещо чуто. 
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П: Уча санскрит при професор, но всъщност само чета писанията. Аз 

съм в търсене на себереализация и дойдох, за да получа нужното 

напътствие. Моля ви, кажете ми какво да правя? 

M: След като си чел писанията, защо ме питаш? 

П: Писанията показват общите насоки, но индивидът се нуждае от 

лични инструкции. 

M: Твоето собствено Себе е твоят върховен Учител (Сатгуру). 

Външният Учител (Гуру) е само попътен знак. Единствено твоят вътрешен 

Учител ще върви с теб до целта, понеже той е целта. 

П: Вътрешният Учител не е лесно да се достигне. 

M: Тъй като той е в теб и с теб, трудността не може да бъде сериозна. 

Погледни вътре и ще го намериш. 

П: Когато гледам вътре аз намирам усещания и възприятия, мисли и 

чувства, желания и страхове, спомени и очаквания. Аз съм потопен в този 

облак и не виждам нищо друго. 

M: Това, което вижда всичко това, както и нищото, е вътрешният 

учител. Единствено той е, всичко друго само изглежда, че е. Той е твоето 

собствено Себе (сварупа), твоята надежда и увереност за свобода; намери 

го и се придържай към него и ще бъдеш спасен и в безопасност. 

П: Вярвам ви, но когато стане дума за действителната констатация на 

това вътрешно Себе, аз намирам, че ми убягва. 

M: Идеята "това ми убягва" къде възниква? 

П: В ума. 

M: А кой знае ума? 

П: Свидетелят на ума знае ума. 

M: Да е идвал някой при теб да ти каже: "Аз съм свидетел на твоя 

ум"? 

П: Разбира се, че не. Той щеше да бъде просто още една идея в ума. 

M: Тогава кой е свидетелят? 

П: Аз съм. 

M: Значи ти знаеш свидетеля, защото ти си свидетелят. Не е нужно 

да видиш свидетеля пред теб. Тук, повтарям, да бъдеш, е да знаеш. 

П: Да, аз виждам, че съм свидетелят, самата осъзнатост. Но по какъв 

начин това ми е от полза? 

M: Що за въпрос! Каква печалба очакваш? Да знаеш какво си, не е ли 

достатъчно? 

П: Какви са ползите от себепознанието? 

М: То ти помага да разбереш това, което не си, и те държи свободен 

от илюзорните идеи, желания и действия. 

П: Ако аз съм само свидетел, какво значение имат правилното и 

грешното? 
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M: Каквото ти помага да знаеш себе си, е правилно. Каквото пречи, е 

погрешно. Да знаеш собственото си реално Себе е блаженство, да го 

забравиш е скръб. 

П: Свидетелското съзнание ли е реалното Себе? 

М: То е отражение на реалното в ума (буддхи). Реалното е отвъд. 

Свидетелят е вратата, през която можеш да преминеш отвъд. 

П: Каква е целта на медитацията? 

M: Да виждаш илюзорното като илюзорно, е медитация. Това трябва 

да продължава през цялото време. 

П: На нас ни е казано да медитираме регулярно. 

M: Преднамереното ежедневно упражняване в различаване между 

реалното и илюзорното, и отхвърлянето на илюзорното, е медитация. Има 

много видове медитация, с които започваш, но всички те най-накрая се 

сливат в едно. 

П: Моля ви, кажете ми кой път до себереализацията е най-кратък. 

M: Никой път не е кратък или дълъг, но някои хора са по-усърдни, а 

други по-малко. Мога да ти кажа за себе си. Аз бях обикновен човек, но се 

доверих на моя Гуру. Това, което ми каза да правя, го направих. Той ми 

каза да се концентрирам върху "аз съм" - направих го. Той ми каза, че съм 

отвъд всички възприемчивости и въображаемости - повярвах. Аз му 

отдадох сърцето и душата си, цялото си внимание и цялото си свободно 

време (трябваше да работя, за да изхранвам семейството си). В резултат на 

вярата и усърдното прилагане, аз реализирах Себето (сварупа) в рамките на 

три години. 

Можеш да избереш който и да е път, стига да ти подхожда; твоето 

усърдие ще определи степента на напредък. 

П: Никаква подсказка за мен? 

M: Установи себе си здраво в осъзнатостта на "аз съм". Това е 

началото, а също и краят на всяко усилие. 

Глава 17 - Вечно присъстващото 

Питащ: Най-силните страни на ума са разбирането, интелигентността 

и проницателността. Човек има три тела - физическо, ментално и причинно 

(прана, мана, карана). Физическото отразява неговото съществуване; 

менталното - неговото знаене и причинното - неговото радостно 

творчество. Разбира се, всички те са форми в съзнанието. Но те изглеждат 

обособени, с техни собствени качества. Интелигентността (буддхи) е 

отражение в съзнанието на силата да знаеш (чит). Това е, което прави ума 

знаещ. Колкото по-блестяща е интелигентността, толкова по-дълбоко, по-

всеобхватно и по-истинско е познанието. Да знаеш неща, да знаеш хора и 

да знаеш себе си, са все функции на интелигентността; последната е най-

важна и съдържа първите две. Неправилното разбиране на себе си и на 
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света води до илюзорни идеи и желания, което пък води до робство. За 

свобода от робството на илюзията, е необходимо правилното разбиране на 

себе си. Разбирам всичко това на теория, но когато се опре до приложение, 

намирам че се провалям безнадеждно в отговорите си към ситуации и хора 

и чрез моите неподходящи реакции аз просто допринасям за моето 

робство. Животът е твърде бърз за моя тъп и бавен ум. Аз разбирам, но 

твърде късно, когато старите грешки вече са били повторени. 

Махарадж: Тогава в какво се състои проблема? 

П: Имам нужда от отговор на живота, не само интелигентен, а също 

много бърз. Той не може да бъде бърз, освен ако не е напълно спонтанен. 

Как мога да постигна такава спонтанност? 

M: Огледалото не може да направи нищо, за да привлече слънцето. 

То може само да се поддържа излъскано. Веднага щом умът е готов, 

слънцето засиява в него. 

П: Светлината на Себето ли е или на ума? 

M: И двете. Тя е изначална и неизменна сама по себе си и е оцветена 

от ума, докато той се движи и променя. Това е много подобно на кино 

прожекция. Светлината не е във филма, но филмът оцветява светлината и я 

прави да изглежда, че се движи като я пресича. 

П: Сега в съвършеното състояние ли сте? 

M: Съвършенството е състояние на ума, когато той е чист. Аз съм 

отвъд ума, каквото и да е неговото състояние, чисто или нечисто. Моята 

природа е осъзнатост; в крайна сметка аз съм отвъд съществуване и 

несъществуване. 

П: Ще ми помогне ли медитацията да достигна вашето състояние? 

M: Медитацията ще ти помогне да намериш твоите привързаности, 

да ги разхлабиш, да ги развържеш, и да изхвърлиш твоите закотвяния. 

Когато вече не си привързан към нищо, ти си свършил своята част. 

Останалото ще бъде направено за теб. 

П: От кого? 

M: От същата сила която те е довела до тук, която е подканила 

сърцето ти да желае истината и умът ти да я търси. Това е същата сила, 

която те държи жив. Може да я наречеш Живот или Върховното. 

П: Същата сила ме убива своевременно. 

M: Нима не присъстваше при раждането си? Нима няма да 

присъстваш при смъртта си? Намери този, който винаги присъства и 

проблемът ти за спонтанния и съвършен отговор ще бъде решен. 

П: Реализацията на Вечното и безусилният и адекватен отговор на 

непрекъснато променящата се временна ситуация са два различни и 

отделни въпроса. Вие като че ли ги съединявате в едно. Какво ви кара да го 

правите? 

M: Да реализираш Вечното, е да станеш Вечното, цялото, вселената, 

с всичко, което тя съдържа. Всяко събитие е ефект и израз на цялото и е 
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във фундаментална хармония с цялото. Всеки отговор от страна на цялото 

трябва да е правилен, безусилен и мигновен. 

Той не може да бъде другояче, той е правилен. Забавеният отговор е 

грешен отговор. Мисълта, чувството и действието трябва да бъдат едно и 

едновременно със ситуацията, която ги предизвиква. 

П: Как идва той? 

M: Казах ти вече. Намери този, който присъства при раждането ти и 

ще бъде свидетел на смъртта ти. 

П: Моят баща и моята майка? 

М: Да, твоят баща-майка, източникът, от който си дошъл. За да 

решиш проблема, трябва да го проследиш до неговия източник. 

Правилното решение на проблема може да бъде открито само в 

разтварянето му във вселенския разтворител на изследването и 

безстрастието. 

Глава 18 - За да знаеш какво си, открий какво не си 

Питащ: Вашият начин за описване на вселената, като състояща се от 

материя, ум и дух, е един от многото. Има и други модели, на които 

вселената се очаква да отговаря, и не може да се разбере кой модел е верен 

и кой не. Човек започва да подозира, че всички модели са само вербални и 

никой модел не може да обхване реалността. Според вас реалността се 

състои от три просторни същности: просторът на материалната енергия 

(махадакаш), просторът на съзнанието (чидакаш) и на чистия дух 

(парамакаш). Първият е нещо, което има както движение, така и инерция. 

Това ние го възприемаме. Ние също знаем, че възприемаме - ние сме 

съзнателни, а също сме осъзнати, че сме съзнателни. Така ние имаме две: 

материална енергия и съзнание. Материята изглежда, че е в 

пространството, докато енергията е винаги във времето, свързана с 

промяна и измервана чрез степента на промяната. Съзнанието изглежда, че 

е някак си тук и сега, в една точка във времето и пространството. Но вие 

изглежда предлагате, че съзнанието също е вселенско - което го прави 

безвременно, безпространствено и безличностно. Мога някак си да 

разбера, че няма противоречие между безвременното и 

безпространственото и това, което е тук и сега, но безличностното 

съзнание не мога да го проумея. За мен съзнанието е винаги фокализирано, 

центрирано, индивидуализирано, личност. Вие изглежда казвате, че може 

да има възприемане без възприемащ, знаене без знаещ, обичане без 

обичащ, действие без действащ. Аз чувствам, че тройката знаене, знаещ и 

познато може да се види във всяко движение на живота. Съзнанието 

предполага съзнателно съществуване, обект на съзнанието и фактът, че си 

съзнаващ. Това, което е съзнателно, аз наричам личност. Личността живее 

в света, част от него е, влияе му и се влияе от него. 
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Махарадж: Защо не изследваш доколко са реални светът и 

личността? 

П: О, не! Няма нужда да изследвам. Достатъчно е личността да не е 

по-малко реална от света, в който личността съществува. 

M: Тогава какъв е въпросът? 

П: Дали личностите са реални, а вселената – концептуална, или 

вселената е реална, а личностите - въображаеми? 

M: Нито едното, нито другото, е реално. 

П: Несъмнено, аз съм достатъчно реален, за да заслужа вашия 

отговор и аз съм личност. 

М: Не и когато спиш. 

П: Потапянето не е отсъствие. Въпреки че спя, аз съм. 

M: За да бъдеш личност, ти трябва да бъдеш самосъзнателен. Винаги 

ли си такъв? 

П: Не и когато спя, разбира се, нито когато съм в несвяст или упоен. 

M: По време на твоите будни часове непрекъснато ли си 

самосъзнателен? 

П: Не, понякога съм разсеян или просто вглъбен. 

M: Личност ли си в пролуките в самосъзнанието? 

П: Разбира се, че съм същата личност през цялото време. Помня себе 

си как бях вчера и миналата година - определено, аз съм същата личност. 

M: Значи, за да бъдеш личност ти трябва памет? 

П: Разбира се. 

M: А без памет какво си? 

П: Непълната памет води до непълна личност. Без памет аз не мога 

да съществувам като личност. 

M: Със сигурност може да съществуваш без памет. Ти го правиш - по 

време на дълбок сън. 

П: Само в смисъла да останеш жив. Не като личност. 

M: Тъй като ти признаваш, че като личност имаш само периодично 

съществуване, можеш ли да ми кажеш какво си в интервалите между 

преживяването на себе си като личност? 

П: Аз съм, но не като личност. Тъй като не съм съзнателен за себе си 

в интервалите, мога само да кажа, че съществувам, но не като личност. 

M: Можем ли да го наречем безличностно съществуване? 

П: Аз по-скоро бих го нарекъл несъзнателно съществуване; аз съм, 

но не знам какво съм. 

M: Ти току-що каза: "аз съм, но не знам какво съм". Би ли могъл да 

кажеш това за твоето съществуване в състояние на несъзнаване? 

П: Не, не бих могъл. 

M: Можеш да го опишеш само в минало време: "Аз не знаех. Бях 

несъзнаващ", в смисъл на не-помнене. 

П: След като съм бил несъзнаващ, как бих могъл да помня и какво? 
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M: Беше ли наистина несъзнаващ или просто не си спомняш? 

П: Как да разбера? 

M: Виж. Спомняш ли си всяка секунда от вчера? 

П: Разбира се, че не. 

M: Беше ли несъзнаващ тогава? 

П: Разбира се, че не. 

М: Значи, ти си съзнателен и въпреки това не си спомняш? 

П: Да. 

M: Може би си бил съзнателен по време на дълбок сън и просто не 

си спомняш. 

П: Не, аз не бях съзнателен. Бях заспал. Аз не се държах като 

съзнателна личност. 

M: Отново, как знаеш това? 

П: Беше ми казано от тези, които са ме видели да спя. 

M: Всичко което те могат да споделят е, че са те видели да лежиш 

тихо със затворени очи и да дишаш равномерно. Те не биха могли да 

разберат дали си бил съзнателен или не. Твоето единствено доказателство 

е твоята собствена памет. А това е много несигурно доказателство! 

П: Да, признавам, че според мен, аз съм личност само през моите 

будни часове. Какво съм в промеждутъка, аз не знам. 

M: Поне знаеш, че не знаеш! Тъй като претендираш, че не си 

съзнателен в интервалите между будните часове, остави интервалите на 

мира. Нека разгледаме само будните часове. 

П: Аз съм същата личност в сънищата ми. 

M: Съгласен съм. Нека разгледаме заедно будността и сънуването. 

Разликата е само в последователността. Ако твоите сънища имаха 

постоянна последователност, връщайки отново, нощ след нощ, същата 

обстановка и същите хора, ти не би могъл да различиш кое е будност и кое 

съновидение. Отсега нататък, когато говорим за будното състояние, ние ще 

включваме също и състоянието на сънуване. 

П: Съгласен съм. Аз съм личност в съзнателна връзка със света. 

M: Светът и съзнателната връзка с него от съществено значение ли са 

за твоето съществуване като личност? 

П: Дори потопен в пещера, аз оставам личност. 

М: Това предполага тяло и пещера. И свят, в който те могат да 

съществуват. 

П: Да. Мога да видя. Светът и съзнанието за света са от съществено 

значение за съществуването ми като личност. 

M: Това прави личността неразделна част от света или обратното. 

Двете са едно. 

П: Съзнанието е различно. Личността и светът се появяват в 

съзнанието. 

M: Ти каза: появяват. Можеш ли да добавиш: изчезват? 
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П: Не, не мога. Мога да бъда осъзнат само за мен и появата на моя 

свят. Като личност, аз не мога да кажа: "светът не е". Без свят, не бих бил 

там, за да го кажа. Понеже има свят, аз съм там, за да кажа: "има свят". 

M: Може би е обратното. Заради теб светът е там. 

П: За мен такова изявление изглежда безсмислено. 

M: Неговата безсмисленост може да изчезне при изследване. 

П: Къде започваме? 

M: Всичко, което знам е, че каквото зависи не е реално. Реалното е 

истински независимо. Понеже съществуването на личността зависи от 

съществуването на света и е ограничено и дефинирано от света, то не може 

да е реално. 

П: Със сигурност не може да е сън. 

M: Дори сънят има съществуване, когато е разпознат и възприет или 

претърпян. Каквото и да помислиш и почувстваш, то има съществуване. 

Но то може да не е това, за каквото го вземаш, че е. Това което мислиш, че 

е личност, може да е нещо съвсем различно. 

П: Аз съм каквото знам, че съм. 

М: Не би могъл да кажеш, че ти си каквото мислиш, че си! Твоите 

идеи за теб самия се менят от ден на ден и от момент към момент. Твоята 

представа за себе си е най-променливото нещо, което имаш. Тя е крайно 

уязвима, на милостта на случаен минувач. Една тежка загуба, загуба на 

работа, обида, и твоят образ за теб самия, който наричаш личност, се 

променя дълбоко. За да знаеш какво си, първо трябва да изследваш и да 

узнаеш какво не си. А за да узнаеш какво не си, трябва внимателно да 

наблюдаваш себе си, отхвърляйки всичко, което ненужно върви с основния 

факт: "аз съм". Идеите: аз съм роден в дадено място, в даден момент, от 

родителите ми, а сега съм такъв-и-такъв, живеещ във, женен за, баща на, 

нает от, и така нататък, не са присъщи на чувството "аз съм". Нашето 

обичайно отношение е "аз съм това". Различавай постоянно и неотклонно 

"аз съм" от "това" или "онова" и опитай да почувстваш какво означава да 

бъдеш, само да бъдеш, без да си "това" или "онова". Всички наши навици 

противоречат на това и задачата да ги пребориш понякога е дълга и трудна, 

но ясното проникновение помага много. Колкото по-ясно видиш, че на 

нивото на ума можеш да бъдеш описан единствено чрез отрицания, 

толкова по-бързо ще стигнеш до края на твоето търсене и ще осъзнаеш, че 

си безгранично битие. 

Глава 19 - Реалността лежи в обективността 

Питащ: Аз съм художник и печеля като рисувам картини. Това има 

ли някаква стойност от духовна гледна точка? 

Махарадж: Когато рисуваш, за какво мислиш? 

П: Когато рисувам, оставаме само картината и аз. 
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M: Какво правиш там? 

П: Рисувам. 

М: Не, не е така. Ти виждаш картината да става. Ти само гледаш, 

всичко останало се случва. 

П: Картината рисува себе си? Или има някакво по-дълбоко "аз" или 

някой бог, който рисува? 

M: Самото съзнание е най-великият художник. Целият свят е 

Картина. 

П: Кой е нарисувал картината на света? 

M: Художникът е в Картината. 

П: Картината е в ума на художника и художникът е в картината, 

която е в ума на художника, който е в картината! Не е ли това безкрайност 

на състоянията и абсурдност на измеренията? В момента, в който говорим 

за картина в ума, който самият той е в картината, ние стигаме до безкрайна 

поредица от свидетели, по-висшия свидетел - свидетел на по-нисшия. То е 

като да стоиш между две огледала и да се чудиш на тълпата! 

M: Точно така, само ти и двойното огледало сте там. Между двете, 

твоите форми и имена са безброй. 

П: Вие как гледате на света? 

M: Виждам художник да рисува картина. Картината наричам свят, 

художникът наричам Бог. Аз не съм нито едно от двете. Аз не създавам, 

нито съм създаден. Аз съдържам всичко, нищо не ме съдържа. 

П: Когато видя дърво, лице, залез, картината е съвършена. Когато 

затворя очи, образът в ума ми е слаб и неясен. Ако моят ум е това, което 

проектира картината, защо трябва да отворя очите си, за да видя едно 

прекрасно цвете, а със затворени очи мога да го видя само смътно? 

M: Това е така, защото външните ти очи са по-добри от вътрешните 

ти очи. Умът ти е изцяло обърнат навън. Когато се научиш да наблюдаваш 

своя умствен свят, ще откриеш, че той е дори по-колоритен и съвършен от 

това, което тялото може да предостави. Разбира се, ти ще се нуждаеш от 

известна тренировка. Но защо спориш? Ти си представяш, че картината 

трябва да дойде от художник, който действително я е нарисувал. През 

цялото време гледаш за произход и причини. Причинността е единствено в 

ума; паметта дава илюзията за последователност, а повтаряемостта създава 

идеята за причинност. Когато нещата се случват заедно многократно, ние 

сме склонни да виждаме причинно-следствена връзка между тях. Това 

създава умствен навик, но навикът не е необходимост. 

П: Вие току-що казахте, че светът е създаден от Бог. 

М: Не забравяй, че езикът е инструмент на ума; той е създаден от ума 

за ума. Щом си приел причина, тогава Бог е върховната причина, а светът - 

ефект. Те са различни, но не са отделни. 

П: Хората говорят за виждане на Бог. 
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M: Когато виждаш света, ти виждаш Бог. Няма виждане на Бог, 

отделен от света. Отвъд света, да видиш Бог е да бъдеш Бог. Светлината, 

чрез която виждаш света, която е Бог, е мъничката искра "аз съм", 

изглеждаща толкова миниатюрна, но все пак е началото и краят на всеки 

акт на знаене и обичане. 

П: Трябва ли да виждам света, за да видя Бог? 

M: Как иначе? Няма ли свят, няма Бог. 

П: Какво остава? 

M: Ти оставаш като чисто битие. 

П: А какво става със света и с Бог? 

M: Чисто битие (авякта). 

П: Дали това е същото като Великия Простор (парамакаш)? 

M: Може и така да го наречеш. Думите не са от значение, понеже те 

не го достигат. Те се превръщат в пълно негово отрицание. 

П: Как мога да видя света като Бог? Какво означава да видя света 

като Бог? 

М: Това е като да влезеш в тъмна стая. Ти не виждаш нищо - можеш 

да докосваш, но не виждаш - няма цветове, няма очертания. Прозорецът се 

отваря и стаята е наводнена със светлина. Цветовете и формите се 

появяват. Прозорецът дава светлина, но не е нейният източник. Слънцето е 

източникът. По същия начин, материята е като тъмната стая; съзнанието - 

прозорецът - наводняващ материята с усещания и възприятия, а 

Върховното е слънцето, източникът и на материята, и на светлината. 

Прозорецът може да е затворен или да е отворен, слънцето грее през 

цялото време. Това е решаващо за стаята, но не и за слънцето. И все пак 

всичко това е второстепенно за мъничкото нещо, което е "аз съм". Без "аз 

съм" няма нищо. Всичкото знание е за "аз съм". Фалшивите идеи за това 

"аз съм" водят до робство, правилното знание води до свобода и щастие. 

П: "Аз съм" и "там е" едно и също ли е? 

M: "Аз съм" означава вътрешното, "там е" - външното. И двете се 

основават на чувството за съществуване. 

П: Това ли е преживяването на съществуване? 

M: Да съществуваш означава да бъдеш нещо, обект, чувство, мисъл, 

идея. Цялото съществуване е отделно. Само битието е вселенско, в смисъл 

че всяко същество е съвместимо с всяко друго същество. Съществуванията 

се сблъскват, битието - никога. Съществуването значи ставане, промяна, 

раждане и смърт и раждане отново, докато в битието има тих покой. 

П: Ако аз създавам света, защо съм го направил толкова лош? 

M: Всеки живее в свой собствен свят. Не всички светове са еднакво 

добри или лоши. 

П: Какво определя разликата? 

M: Умът, който проектира света, го оцветява по свой собствен начин. 

Когато срещнеш един човек, той е непознат. Когато се бракосъчетаеш с 
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него, той се превръща в теб самия. Когато се карате, той става твой враг. 

Именно отношението на ума ти определя какво е той за теб. 

П: Мога да видя, че моят свят е субективен. Това прави ли го също 

илюзорен? 

М: Той е илюзорен, само докато е субективен. Реалността лежи в 

обективността. 

П: Какво е обективност? Вие казахте, че светът е субективен, а сега 

ми говорите за обективност. Нали всичко е субективно? 

M: Всичко е субективно, но реалното е обективно. 

П: В какъв смисъл? 

M: То не зависи от спомени и очаквания, желания и страхове, 

харесвания и нехаресвания. Всичко е виждано такова, каквото е. 

П: Това ли наричате четвъртото състояние (турия)? 

M: Наречи го както искаш. То е монолитно, непоклатимо, неизменно, 

безначално и безкрайно, винаги ново, винаги свежо. 

П: Как се достига? 

M: Свободата от желания и страх ще те отведе там. 

Глава 20 - Върховното е отвъд всичко 

Питащ: Вие казвате, че реалността е една. Единството, единението, е 

атрибут на личността. Личност ли е тогава Реалността с вселената като 

нейно тяло? 

Махарадж: Каквото и да кажеш, ще бъде едновременно вярно и 

невярно. Думите не стигат отвъд ума. 

П: Аз просто се опитвам да разбера. Вие ни говорите за Личността, 

Себето и Върховното (вякти, вякта и авякта). Светлината на чистата 

осъзнатост (праджна), фокусирана като "аз съм" в Себето (дживатма), 

като съзнание (четана) осветява ума (антахкарана), а като живот (прана) 

витализира тялото (деха). Всичко това е добре, дотолкова далеч стигат 

думите. Но когато се опре до различаване в мен самия на личността от 

Себето и на Себето от Върховното, аз се обърквам. 

М: Личността никога не е субект. Може да видиш една личност, но 

ти не си личността. Ти винаги си Върховното, което се проявява в дадена 

точка във времето и пространството като свидетел, мостът между чистата 

осъзнатост на Върховното и многослойното съзнание на личността. 

П: Когато се наблюдавам, аз виждам няколко личности, борещи се 

помежду си за използването на тялото. 

M: Те съответстват на различните тенденции (самскари) на ума. 

П: Мога ли да ги примиря? 

M: Как би могъл? Те са толкова противоречиви! Виж ги такива, 

каквито са - просто навици от мисли и чувства, съвкупност от спомени и 

копнежи. 
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П: И все пак всички те казват: "аз съм". 

М: Това е само защото се идентифицираш с тях. Веднъж щом 

осъзнаеш, че каквото и да се появява пред теб не може да бъде ти самия и 

не може да каже "аз съм", ти си свободен от всичките си "личности" и 

техните искания. Усещането "аз съм" е твое собствено. Ти не можеш да се 

отделиш от него, но можеш да го вложиш във всичко, като в изказите: аз 

съм млад, аз съм богат и т.н. Но такива себеидентификации са видимо 

илюзорни и причината за ограничение. 

П: Сега мога да разбера, че не съм личност, а това което, когато е 

отразено в личността, й дава усещане за съществуване. Сега, ами 

Върховното? По какъв начин мога да позная себе си като Върховното? 

M: Източникът на съзнанието не може да бъде обект в съзнанието. 

Да знаеш източника е да бъдеш източника. Когато осъзнаеш, че не си 

личността, а чист и тих свидетел и тази безстрашна осъзнатост е самото ти 

битие, ти си битието. То е източникът, Неизчерпаемата Възможност. 

П: Много източници ли има или е един за всички? 

M: Зависи как гледаш на това, от кой край. Обектите в света са 

много, но окото което ги вижда е едно. По-висшето винаги изглежда като 

едно на по-нисшето, а по-нисшето както много на по-висшето. 

П: Всички форми и имена са един и същ Бог? 

M: Отново, всичко зависи от това как гледаш. На вербално ниво 

всичко е относително. Абсолютът трябва да бъде преживян, не обсъждан. 

П: Как се преживява Абсолютът? 

М: Той не е обект, който да бъде разпознат и съхранен в паметта. 

Той по-скоро е в настоящето и в усещането. Той има повече общо с "как", 

отколкото с "какво". Той е в качеството, в стойността; бидейки източника 

на всичко, той е във всичко. 

П: Ако той е източникът, защо и как проявява себе си? 

М: Той ражда съзнанието. Всичко останало е в съзнанието. 

П: Защо има толкова много центрове на съзнанието? 

M: Обективната вселена (махадакаш) е в постоянно движение, 

проектираща и разтваряща безброй форми. Когато една форма се изпълни 

с живот (прана), съзнанието (четана) се появява като отражение на 

осъзнатостта в материята. 

П: Как е засегнато Върховното? 

M: Какво може да го засегне и как? Изворът не е засегнат от 

капризите на реката, нито металът от формата на бижутата. Светлината 

засегната ли е от картината на кино екрана? Върховното прави всичко 

възможно, това е всичко. 

П: Как става така, че някои неща се случват, а други не? 

M: Да търсиш причини е забавление на ума. Няма двойственост от 

причина и следствие. Всичко е своя собствена причина. 

П: Тогава целенасоченото действие не е ли невъзможно? 
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M: Всичко което казвам е, че съзнанието съдържа всичко. В 

съзнанието всичко е възможно. Можеш да имаш причини ако ги искаш, в 

твоя свят. Друг може да се задоволи с една единствена причина - Божията 

воля. Коренната причина е една: чувството "аз съм". 

П: Каква е връзката между Себето (вякта) и Върховното (авякта)? 

M: От гледната точка на личността, светът е познатото, а Върховното 

- Непознатото. Непознатото ражда познатото, но все пак остава Непознато. 

Познатото е безкрайно, но Непознатото е безкрайността на 

безкрайностите. Точно както лъч светлина никога не бива видян, освен ако 

не е пресечен от миниатюрните прашинки, така Върховното прави всичко 

познато, самото то оставайки непознато. 

П: Това означава ли, че Непознатото е недостъпно? 

M: О, не. Върховното е най-лесно за достигне, понеже е самото ти 

битие. Това е достатъчно, за да спре мисленето и желанието за нещо друго 

освен Върховното. 

П: А ако не желая нищо, дори и Върховното? 

M: Тогава си почти като мъртъв; или ти си Върховното. 

П: Светът е пълен с желания: Всеки иска едно или друго нещо. Кой е 

желаещият? Личността или Себето? 

M: Личността. Всички желания, благочестивите и нечестивите, идват 

от личността; всички те висят на чувството "аз съм". 

П: Мога да разбера благочестивите желания (сатякарма), 

произтичащи от Себето. Това може и да е израз на аспекта на 

блаженството на Садчитананда (Битие - Осъзнатост - Щастие) на Себето. 

Но защо нечестиви желания? 

M: Всички желания целят щастие. Тяхната форма и качество зависи 

от психиката (антахкарана). Когато преобладава инерцията (тамас), ние 

намираме извращения. С енергията (раджас) възникват страсти. С 

яснотата (саттва) мотивът зад желанието е добра воля, състрадание, 

желанието да правиш съществата щастливи, вместо да бъдеш щастлив. Но 

Върховното е отвъд всичко; и все пак заради своята безкрайна 

проницаемост, всички състоятелни желания могат да бъдат изпълнени. 

П: Кои желания са състоятелни? 

M: Желанията, които унищожават техните субекти или обекти, или 

не отшумяват при удовлетворяване, са противоречиви и не могат да бъдат 

изпълнени. Само желанията мотивирани от любов, добра воля и 

състрадание са от полза и за субекта, и за обекта, и могат да бъдат напълно 

задоволени. 

П: Всички желания са болезнени; и благочестивите, и нечестивите. 

М: Те не са еднакви и болката не е същата. Страстта е болезнена, 

състраданието - никога. Цялата вселена се стреми да сбъдне желанието, 

родено от състрадание. 

П: Върховното знае ли себе си? Безличностното съзнателно ли е? 
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M: Източникът на всичко има всичко. Каквото произтича от него, 

трябва да е вече там в семенна форма. И както семето е последното от 

безброй семена и съдържа опита и обещанието за безброй гори, така 

Непознатото съдържа всичко, което е било или би могло да бъде, и всичко, 

което ще бъде или би могло да бъде. Цялото поле на ставането е отворено 

и достъпно, миналото и бъдещето съществуват едновременно във вечното 

сега. 

П: Вие във Върховното Непознато ли живеете? 

M: Къде другаде? 

П: Какво ви кара да говорите така? 

М: В ума ми никога не възниква желание. 

П: Тогава не сте ли несъзнателен? 

М: Не, разбира се! Аз съм напълно съзнателен, но тъй като в ума ми 

не влиза никакво желание или страх, там е съвършена тишина. 

П: Кой знае тишината? 

M: Тишината знае себе си. Това е тишината на тихия ум, когато 

страстите и желанията са смълчани. 

П: Изпитвате ли желания понякога? 

M: Желанията са само вълни в ума. Ти познаваш една вълна, когато 

видиш такава. Желанието е просто нещо сред многото неща. Аз не 

изпитвам подтик да го задоволя, да предприема някакви действия спрямо 

него. Свобода от желанието означава това: принудата да го задоволиш 

отсъства. 

П: Защо въобще възникват желания? 

M: Защото си представяш, че си бил роден, и че ще умреш ако не се 

грижиш за твоето тяло. Желанието за въплътено съществуване е коренната 

причина на нещастието. 

П: И все пак, толкова много дживи влизат в тела. Със сигурност това 

не може да е някаква грешка в преценката. Трябва да има цел. Каква би 

могла да бъде? 

M: За да опознае себе си, Себето трябва да се сблъска с неговата 

противоположност - не-Себето. Желанието води до преживявания. Опитът 

води до благоразумие, непривързаност, себепознание - освобождение. И 

какво е освобождението в края на краищата? Да знаеш, че си отвъд 

раждането и смъртта. Забравяйки кой си и въобразявайки себе си за 

смъртно създание, ти си създаде толкова много тревоги и трябва да се 

събудиш, като от лош сън. Изследването също те събужда. Не е 

необходимо да чакаш да страдаш; изследването в щастие е по-добро, 

защото умът е в хармония и мир. 

П: Кой точно е крайният преживяващ - Себето или Непознатото? 

M: Себето, разбира се. 

П: Тогава защо да се въвежда понятието Върховно Непознато? 

М: За да се обясни Себето. 
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П: Но има ли нещо отвъд Себето? 

M: Извън Себето няма нищо. Всичко е едно и всичко се съдържа в 

"аз съм". В будността и сънищата, то е личността. В дълбок сън и турия е 

Себето. Отвъд бдителната еднонасоченост на турия лежи великият тих 

покой на Върховното. Но в действителност всичко е едно в същността и 

взаимосвързано в проявлението. В невежеството виждащият става 

видяното, а в мъдростта той е виждането. 

Но защо се безпокоиш за Върховното? Познай познаващия и всичко 

ще бъде познато. 

Глава 21 - Кой съм аз? 

Питащ: Препоръчвано ни е да обожаваме Реалността, 

персонифицирана като Бог или като Съвършения Човек. Казвано ни е да не 

опитваме да обожаваме Абсолюта, тъй като това е прекалено трудно за 

центрираното в мозъка съзнание. 

Махарадж: Истината е проста и отворена за всички. Защо я 

усложняваш? Истината е любяща и мила. Тя включва всичко, приема 

всичко, пречиства всичко. Неистината е това, което е трудно и източник на 

тревога. Тя винаги иска, очаква, изисква. Бъдейки илюзорна, тя е пуста, 

винаги в търсене на потвърждение и уверение. Тя се страхува от и избягва 

изследването. Тя идентифицира себе си с каквато и да е опора, колкото и 

да е слаба и моментна. Каквото и да получи, го губи и пита за още. Затова, 

не влагай вяра в съзнателното. Нищо, което можеш да видиш, усетиш или 

мислиш, е такова. Дори грехът и добродетелта, достойнството и 

недостатъкът, не са това, което изглеждат. Обикновено лошото и доброто 

са въпрос на убеждение и привичка и са отбягвани или приветствани 

според това как са използвани думите. 

П: Няма ли добри и лоши желания, висши и низши желания? 

M: Всички желания са лоши, но някои са по-лоши от другите. 

Каквото и желание да преследваш, то винаги ще ти докара неприятности. 

П: Дори и желанието да бъдеш свободен от желание? 

M: Защо въобще да желаеш? Искането на състоянието на свобода от 

желание няма да те направи свободен. Нищо не може да те освободи, 

защото ти си свободен. Виж себе си със свободна от желания яснота, това е 

всичко. 

П: Отнема време да опознаеш себе си. 

M: Как времето може да ти помогне? Времето е поредица от 

моменти; всеки момент се появява от нищото и изчезва в нищото, като 

никога не се повтаря отново. Как може да се гради върху нещо толкова 

мимолетно? 

П: Какво е постоянно? 
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M: Погледни към себе си за постоянното. Гмурни се дълбоко вътре и 

ще разбереш какво е реално в теб. 

П: Как да гледам за себе си? 

M: Каквото и да се случва, то се случва на теб. Каквото и да вършиш, 

извършителят е в теб. Намери субекта на всичко което си, като личност. 

П: Какво друго мога да бъда? 

M: Разбери. Дори ако ти кажа, че си свидетел, тих наблюдател, това 

няма да означава нищо за теб, докато не намериш път към собственото си 

битие. 

П: Моят въпрос е: Как да намеря пътя към собственото ми битие? 

M: Остави всички въпроси, освен един: "Кой съм аз?". В края на 

краищата, единственият факт, за който си сигурен е, че ти си. "Аз съм" е 

сигурно. "Аз съм това" не е. Упорствай да разбереш какво си в 

действителност. 

П: Аз не правя нищо друго през последните 60 години. 

M: Какво му е на стремежа? Защо търсиш резултати? Самият 

стремеж е твоята истинска природа. 

П: Стремежът е болезнен. 

M: Ти го правиш такъв, като търсиш резултати. Стреми се без да 

търсиш, упорствай без алчност. 

П: Защо Господ ме е направил такъв, какъвто съм? 

M: За кой Бог говориш? Какво е Бог? Не е ли Той самата светлина, 

чрез която задаваш въпроса си? Самото "Аз съм" е Бог. Самото търсене е 

Бог. В търсенето откриваш, че ти не си нито тялото, нито ума, и че 

любовта на Себето в теб е към Себето във всичко. Двете са едно. 

Съзнанието в теб и съзнанието в мен, привидно две, реално едно, търси 

единство, и това е любов. 

П: Как да открия тази любов? 

M: Какво обичаш сега? "Аз съм". Отдай му сърцето си и ума си, не 

мисли за нищо друго. Това, когато е безусилно и естествено, е най-висшето 

състояние. В него самата любов е обичащият и обичаният. 

П: Всеки иска да живее, да съществува. Не е ли това любовта към 

себе си? 

M: Всяко желание има своя източник в личността. Всичко е въпрос 

на избор на правилното желание. 

П: Какво е правилно и какво е неправилно варира според навика и 

обичая. Стандартите се различават според обществата. 

M: Отхвърли всички традиционни стандарти. Остави ги на 

лицемерите. Само това, което те освобождава от желание и страх и 

погрешни идеи, е добро. Докато се безпокоиш за грях и добродетел, няма 

да имаш мир. 

П: Признавам, че грехът и добродетелта са социални норми. Но може 

да има също духовни грехове и добродетели. Под духовни имам предвид 
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абсолютни. Има ли такова нещо като абсолютен грях или абсолютна 

добродетел? 

M: Грехът и добродетелта се отнасят само до личността. Без 

греховна или добродетелна личност, какво е грехът или добродетелта? На 

нивото на Абсолюта няма личности, океанът от чиста осъзнатост не е нито 

добродетелен, нито греховен. Грехът и добродетелта са винаги 

относителни. 

П: Мога ли да се разделя с тези ненужни понятия? 

М: Не и докато се мислиш за личност. 

П: По какво ще разпозная, че съм отвъд греха и добродетелта? 

M: По свободата от всяко желание и страх, от самата идея, че си 

личност. Да подхранваш идеи: "аз съм грешник", "аз не съм грешник", е 

грях. Да се идентифицираш с конкретното е единственият грях. 

Безличностното е реално, личностното се появява и изчезва. "Аз съм" е 

безличностното Битие. "Аз съм това" е личността. Личността е 

относителна, а чистото Битие - фундаментално. 

П: Със сигурност чистото Битие не е безсъзнателно, нито е лишено 

от благоразумие. Как може да бъде отвъд греха и добродетелта? Моля ви, 

просто ни кажете, то притежава ли интелигентност или не? 

M: Всички тези въпроси израстват от твоето вярване, че си личност. 

Премини отвъд и виж. 

П: Какво точно искате да кажете, когато ми казвате да престана да 

бъда личност? 

M: Аз не те моля да спреш да бъдеш - не можеш. Аз те моля само да 

спреш да си представяш, че си бил роден, че имаш родители, че си тяло, че 

ще умреш и така нататък. Просто опитай, започни - не е толкова трудно, 

колкото си мислиш. 

П: Да смятам себе си за личностното е грях на безличностното. 

M: Отново личната гледна точка! Защо настояваш да мърсиш 

безличностното с твоите идеи за грях и добродетел? Те са просто 

неприложими. Безличностното не може да бъде описано с езика на доброто 

и лошото. То е Битие - Мъдрост - Любов - всички абсолютни. Къде е 

възможността за грях там? А добродетелта е просто обратното на греха. 

П: Ние говорим за божествена добродетел. 

M: Истинската добродетел е божествената природа (сварупа). 

Каквото ти наистина си, е добродетел. Но обратното на греха, което ти 

наричаш добродетел, е само послушание, родено от страх. 

П: Тогава защо е всичкото това усилие да си добър? 

M: То те държи в движение. Ти продължаваш, докато не намериш 

Бога. Тогава Бог ще те заведе до Него Самия - и те прави както Той е. 

П: Същото действие се счита за естествено в един момент, а в друг 

грях. Какво го прави греховно? 



65 
 

M: Каквото и да правиш в противоречие със знанието ти за по-

доброто, е грях. 

П: Знанието зависи от паметта. 

M: Да помниш твоето Себе е добродетел, да забравяш твоето Себе е 

грях. Всичко се свежда до менталната или психологическа връзка между 

духа и материята. Ние може да наречем тази връзка психика 

(антахкарана). Когато психиката е сурова, недоразвита, съвсем 

примитивна, тя е подложена на големи илюзии. С разрастването на нейния 

обхват и чувствителност, тя се превръща в перфектната връзка между 

чистата материя и чистия дух и дава смисъл на материята и израз на духа. 

Има материален свят (махадакаш) и духовен свят (парамакаш). 

Между двете лежи вселенският ум (чидакаш), който е също и вселенското 

сърце (премакаш). Мъдрата любов е тази, която прави двете едно. 

П: Някои хора са глупави, други са интелигентни. Разликата е в 

тяхната психика. Зрелите имат повече опит зад тях. Също както детето 

расте чрез ядене и пиене, спане и игра, така и психиката на човека се 

оформя от всичко, което той мисли и чувства и прави, докато тя е 

достатъчно добра, за да служи като мост между духа и тялото. Както 

мостът позволява трафика между бреговете, така психиката обединява 

източника и неговия израз. 

M: Наречи го любов. Мостът е любов. 

П: В крайна сметка всичко е преживяване. Каквото и да мислим, 

чувстваме и правим, е преживяване. Зад него е преживяващият. Така че 

всичко, което знаем, се състои се от тези двете - преживяващият и 

преживяното. Но двете всъщност са едно - самият преживяващ е 

преживяването. И все пак, преживяващият взема преживяването за 

външно. По същия начин духът и тялото са едно; те само изглеждат като 

две. 

M: За Духа няма второ. 

П: За кого тогава се появява второто? Струва ми се, че 

двойствеността е илюзия, предизвикана от несъвършенството на 

психиката. Когато психиката е съвършена, дуалността вече не е виждана. 

M: Ти го каза. 

П: И все пак трябва да повторя много простия мой въпрос: кой прави 

разграничението между греха и добродетелта? 

M: Този, който има тяло, съгрешава с тялото; този който има ум, 

съгрешава с ума. 

П: Със сигурност, самото притежание на ум и тяло не подтиква към 

съгрешаване. Трябва да има трети фактор в основата на това. Аз се връщам 

отново и отново към този въпрос за греха и добродетелта, защото 

днешните млади хора продължават да говорят, че няма такова нещо като 

грях, че човек няма нужда да се безпокои и трябва да следва желанието за 

момента с охота. Те няма да приемат нито традицията, нито авторитета, и 
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могат да бъдат повлияни само от солидно и честно разсъждение. Ако те се 

въздържат от определени действия, това е поради страх от полицията, а не 

поради убеждение. Безспорно има нещо в това което говорят, понеже 

можем да видим как нашите ценности се променят с мястото и времето. 

Например убиването по време на война е голяма добродетел днес, но може 

да се счита за ужасно престъпление в следващия век. 

M: Един човек, който се движи със земята непременно ще преживее 

дните и нощите. Този, който остава със слънцето, няма да знае никаква 

тъмнина. Моят свят не е твоят. Така както аз виждам нещата, всички вие 

играете на сцена. Вашето влизане и излизане там няма реалност. И вашите 

проблеми са съвсем нереални! 

П: Ние може и да ходим насън или да сме субект на кошмари. Няма 

ли какво да направите? 

M: Аз го правя: Влязох във вашето състояние на съновидение, за да 

ви кажа - "Спрете да наранявате себе си и другите, прекратете страданието, 

събудете се!". 

П: Защо тогава не се събуждаме? 

M: Ще се събудите. Аз няма да бъда осуетен. Това може да отнеме 

известно време. Кога започнете да поставяте под въпрос вашето 

съновидение, пробуждането не е много далеч. 

Глава 22 - Животът е любов, любовта е живот 

Питащ: Практиката на Йога винаги ли е съзнателна? Или, може ли да 

е съвсем несъзнателна, под прага на осъзнаването? 

Махарадж: В случая на начинаещия, практиката на Йога често е 

преднамерена и изисква голяма решителност. Но тези, които искрено 

практикуват в продължение на много години, са устремени към 

себереализацията през цялото време, независимо дали го съзнават или не. 

Несъзнателната садхана е най-ефективна, защото тя е спонтанна и 

неотклонна. 

П: Каква е позицията на човек, който е бил искрен ученик в Йога за 

известно време и после се обезсърчава и изоставя всички усилия? 

M: Каквото човек изглежда, че прави или не прави, е измамно. 

Привидната му летаргия може да бъде просто събиране на сила. 

Причините за нашето поведение са много фини. Човек не трябва да бърза 

да осъжда, нито дори да хвали. Не забравяй, че Йога е работата на 

вътрешното Себе (вякта) върху външното себе (вякти). Всичко, което 

външното прави, е просто отговор на вътрешното. 

П: И все пак външното помага. 

M: Колко може да помогне и по какъв начин? То има някакъв 

контрол над тялото и може да подобри неговата стойка и дишане. Над 

мислите и чувствата на ума той има малко власт, защото самото то е умът. 
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Вътрешното е това, което може да контролира външното. За външното би 

било мъдро да се подчини. 

П: Ако вътрешното е това, което в крайна сметка е отговорно за 

духовното развитие на човека, защо външното е толкова много увещавано 

и окуражавано? 

M: Външното може да помогне, като поддържа тишина без желания 

и страх. Може би си забелязал, че всички съвети към външното са под 

формата на отрицания: недей, спри, въздържай се, откажи се, пожертвай, 

отдай се, виж илюзорното като илюзорно. Дори и минималното описание 

на реалността, което е дадено, е чрез откази - "не това, не това" (нети, 

нети). Всичко положително принадлежи на вътрешното Себе, както 

всичко абсолютно - на Реалността. 

П: Как да различим вътрешното от външното в действително 

преживяване? 

M: Вътрешното е източникът на вдъхновение, външното е движено 

от паметта. Източникът е непроследим, докато цялата памет започва 

някъде. Затова външното е винаги обусловено, а вътрешното не може бъде 

хванато с думи. Грешката на учениците се състои в тяхната представа за 

вътрешното като нещо, което да бъде хванато, забравяйки че всички 

възприемчивости са преходни и, следователно, нереални. Само това, което 

прави възприятието възможно, наречи го Живот, Брахман или както 

искаш, е реално. 

П: Трябва ли Животът да има тяло за неговото себеизразяване? 

M: Тялото се стреми да живее. Не животът се нуждае от тяло, а 

тялото се нуждае от живот. 

П: Животът преднамерено ли прави това? 

M: Дали любовта действа предумишлено? Да и не. Животът е любов 

и любовта е живот. Какво друго поддържа тялото цяло освен любовта? 

Какво друго е желанието освен любовта към себе си? Какво друго е 

страхът освен порива да защитиш? И какво друго е знанието освен 

любовта към истината? Средствата и формите може да са погрешни, но 

мотивът отзад е винаги любов - любовта към мен и моето. Мен и моето 

може да бъдат малки или може да експлодират и да обгърнат вселената, но 

любовта остава. 

П: Повтарянето на името на Бог е много често срещано в Индия. Има 

ли някаква добродетел в това? 

M: Когато знаеш името на нещо или на човек, можеш лесно да го 

намериш. Като призоваваш Бог чрез Неговото Име, това Го кара да дойде 

при теб. 

П: В каква форма Той идва? 

M: Според твоите очаквания. Ако се случи да бъдеш нещастен и 

някоя свята душа ти даде мантра за добър късмет и ти я повтаряш с вяра и 

преданост, лошият късмет е обречен да се обърне. Непоклатимата вяра е 
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по-силна от съдбата. Съдбата е резултат от причини, най-вече случайни, и 

следователно е хлабаво изтъкана. Увереността и добрата надежда лесно ще 

я преодолеят. 

П: Когато една мантра се пее, какво точно се случва? 

M: Звукът на мантрата създава формата, която ще въплъти Себето. 

Себето може да бъде въплътено от всяка форма - и да действа чрез нея. В 

края на краищата, Себето се самоизразява в действие – а мантрата е 

преди всичко енергия в действие. Тя действа върху теб, тя действа на 

твоята заобикаляща среда. 

П: Мантрата е традиционна. Трябва ли да е така? 

M: От незапомнени времена е създадена връзка между определени 

думи и съответните енергии, подсилена от безброй повторения. Тя е също 

като път, по който да вървиш. Това е един лесен път - само вяра е нужна. 

Ти се доверяваш на пътя да те отведе до твоята дестинация. 

П: В Европа не съществува традицията на мантра, освен в някои 

съзерцателни религиозни ордени. Каква е ползата от нея за съвременния 

млад западняк? 

M: Никаква, освен ако той не е силно привлечен. За него правилната 

процедура е да се придържа към мисълта, че той е основата на цялото 

знание, неизменната и вечна осъзнатост на всичко, което се случва на 

сетивата и ума. Ако той я държи в ума си през цялото време, осъзнато и 

внимателно, той е обречен да разбие границите на не-осъзнаването и да се 

въздигне в чистия живот, чистата светлина и любов. Идеята "аз съм 

единствено свидетел" ще пречисти тялото и ума и ще отвори окото на 

мъдростта. След това човек отива отвъд илюзията и сърцето му е свободно 

от всички желания. Също както ледът се превръща във вода и водата в 

пара, а парата се разтваря във въздуха и изчезва в пространството, така 

тялото се разтваря в чистата осъзнатост (чидакаш), след това в чисто битие 

(парамакаш), което е отвъд цялото съществуване и не-съществуване. 

П: Реализираният човек яде, пие и спи. Какво го кара да прави това? 

M: Същата сила която движи вселената, движи и него. 

П: Всички са движени от една и съща сила: каква е разликата? 

M: Само това: Реализираният знае това, което другите просто чуват, 

но не преживяват. Интелектуално те изглеждат убедени, но в действие те 

издават своето ограничение, докато реализираният човек е винаги прав. 

П: Всеки казва "аз съм". Реализираният човек също казва: "аз съм". 

Къде е разликата? 

M: Разликата е в смисъла, прикрепен към думите: "аз съм". При 

реализирания човек преживяването: "аз съм светът, светът е мой" е 

изключително валидно - той мисли, чувства и действа интегрално и в 

единство с всичко, което живее. Той може дори да не знае теорията и 

практиката на себереализацията и да бъде роден и отгледан без религиозни 
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и метафизични понятия. Но няма да има ни най-малък недостатък в 

неговото разбиране и състрадание. 

П: Ако попадна на един гол и гладен просяк и го попитам: "Кой си 

ти?". Той може да отговори: "Аз съм Върховното Себе". "Хубаво", казвам 

аз, "ако приемем, че си Върховното, промени сегашното си състояние". 

Какво ще направи той? 

M: Той ще те пита: "Кое състояние? Какво има нужда да се променя? 

Какво не е наред с мен? 

П: Защо той ще отговори така? 

M: Защото той вече не е обвързан с привидностите, той не се 

идентифицира с името и формата. Той използва паметта, но паметта не 

може да го използва. 

П: Цялото знание не е ли на базата на паметта? 

M: Низшето знание - да. Висшето знание, знанието на Реалността, е 

присъщо на истинската природа на човека. 

П: Мога ли да кажа, че не съм това, за което съм съзнателен, нито 

съм самото съзнание? 

M: Докато си търсач, по-добре се придържай към идеята, че си чисто 

съзнание, свободно от цялото съдържание. Да отидеш отвъд съзнанието е 

върховното състояние. 

П: Желанието за реализация, то от съзнанието ли произлиза или от 

отвъд? 

M: От съзнанието, разбира се. Всяко желание се ражда от паметта и е 

в сферата на съзнанието. Това, което е отвъд, е празно от всякакви 

стремежи. Самото желание да се отиде отвъд съзнанието е все още в 

съзнанието. 

П: Има ли някаква следа или отпечатък от отвъдното върху 

съзнанието? 

М: Не, не може да има. 

П: Тогава, каква е връзката между двете? Как може да се намери 

преход между две състояния, които нямат нищо общо? Чистата осъзнатост 

не е ли връзката между двете? 

M: Дори чистата осъзнатост е форма на съзнание. 

П: Тогава какво има отвъд? Празнота? 

M: Празнотата отново се отнася единствено до съзнанието. 

Пълнотата и празнотата са относителни понятия. Реалното е наистина 

отвъд - отвъд не по отношение на съзнанието, но отвъд всички отношения 

от какъвто и да е вид. Трудността идва с думата състояние. Реалното не е 

състояние на нещо друго - то не е състояние на ума или съзнанието или 

психиката - нито е нещо, което има начало и край, съществуване и не-

съществуване. Всички противоположности се съдържат в него - но то не е 

в играта на противоположностите. Не трябва да го приемаш като край на 

промяната. То е самото себе си, когато съзнанието като такова вече не е. 
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Тогава думите: "аз съм човек" или "аз съм Бог", нямат никакво значение. 

Само в тишина и тъмнина то може да бъде чуто и видяно. 

Глава 23 - Различаването води до непривързаност 

Махарадж: Вие всички сте подгизнали, понеже вали като из ведро. В 

моя свят времето е винаги хубаво. Няма нощ или ден, няма топлина или 

студ. Там не ме налягат тревоги, нито съжаления. Умът ми е свободен от 

мисли, защото там няма желания, на които да робуваш. 

Питащ: Има два свята? 

M: Вашият свят е преходен, променлив. Моят свят е съвършен, 

неизменен. Може да ми говориш за това какво харесваш в твоя свят - аз ще 

слушам внимателно, дори с интерес, но и за миг няма да забравя, че твоят 

свят не съществува; че ти сънуваш. 

П: Какво отличава вашия свят от моя? 

M: Моят свят няма характеристики, чрез които може да бъде 

идентифициран. Не можеш да кажеш нищо за него. Аз съм моят свят. Моят 

свят съм аз самият. Той е пълен и съвършен. Всяко впечатление е изтрито, 

всяко преживяване - отхвърлено. Нямам нужда от нищо, дори и от мен 

самия, понеже себе си не мога да загубя. 

П: Дори и от Бог? 

M: Всички тези идеи и различия съществуват в твоя свят; в моя няма 

нищо подобно. Моят свят е единствен и много семпъл. 

П: Нищо ли не се случва там? 

M: Каквото и да се случва в твоя свят, само там то има валидност и 

извиква отговор. В моя свят нищо не се случва. 

П: Самият факт на вашето преживяване на вашия собствен свят 

предполага дуалност, присъща на всички преживявания. 

M: Вербално - да. Но твоите думи не достигат до мен. Моят свят е 

невербален. В твоя свят неизреченото няма съществуване. В моя - думите и 

тяхното съдържание нямат съществуване. В твоя свят нищо не остава, в 

моя - нищо не се променя. Моят свят е реален, докато твоят е направен от 

сънища. 

П: И все пак ние говорим. 

M: Разговорът е в твоя свят. В моя има вечна тишина. Моята тишина 

пее, моята празнота е пълна, не ми липсва нищо. Не можеш да знаеш моя 

свят, докато не си там. 

П: Изглежда като че сте сам във вашия свят. 

M: Как можеш да кажеш "сам си" или "не си сам", когато думите не 

са приложими? Разбира се, аз съм сам, защото аз съм всичко. 

П: Идвате ли някога в нашия свят? 

M: Какво е идването и отиването за мен? Те са отново думи. Къде да 

идвам и къде да отивам? 
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П: От каква полза е вашият свят за мен? 

M: Трябва да разгледаш по-внимателно своя собствен свят, да го 

разгледаш критично, и изведнъж един ден ще се озовеш в моя. 

П: Какво печелим от това? 

M: Не получаваш нищо. Изоставяш това, което не е твое собствено и 

намираш това, което никога не си губил - собственото си битие. 

П: Кой е управителят на вашия свят? 

M: Тук няма управител и управлявано. Няма каквато и да е дуалност. 

Ти просто проектираш собствените си идеи. Твоите писания и твоите 

богове тук нямат значение. 

П: Все пак имате име и форма, показвате съзнание и активност. 

M: В твоя свят така изглежда. В моя аз имам само битие. Нищо 

друго. Вие, хора, сте богати на идеи за притежание, за количество и 

качество. Аз съм напълно празен откъм идеи. 

П: В моя свят има смущения, стрес и отчаяние. Вие като че ли 

живеете от някакъв скрит доход, а аз трябва да робувам, за да живея. 

M: Прави каквото искаш. Ти си свободен да напуснеш твоя свят 

заради моя. 

П: Как се осъществява преминаването? 

M: Виж твоя свят такъв, какъвто е, а не какъвто си го представяш да 

бъде. Различаването ще доведе до непривързаност; непривързаността ще 

гарантира правилно действие; правилното действие ще изгради вътрешния 

мост към истинското ти битие. Действието е доказателство за сериозност. 

Прави каквото ти се казва усърдно и точно и всички пречки ще се 

разтворят. 

П: Щастлив ли сте? 

M: В твоя свят бих бил доста нещастен. Да се събуждаш, да ядеш, да 

говориш, пак да спиш - каква досада! 

П: Значи вие дори не искате да живеете? 

M: Да живееш, да умреш - какви безсмислени думи! Когато ме 

виждаш жив, съм мъртъв. Когато мислиш, че съм мъртъв, съм жив. В каква 

каша си се забъркал! 

П: Колко сте безразличен! Всички мъки на нашия свят са нищо за 

вас. 

M: Аз съм напълно съзнателен за вашите тревоги. 

П: Тогава какво правите за тях? 

M: Няма нужда да правя каквото и да било. Те идват и си отиват. 

П: Те преминават чрез самия акт да им обръщате внимание ли? 

М: Да. Трудността може да бъде физическа, емоционална или 

умствена, но тя винаги е индивидуална. Масовите бедствия са общият сбор 

от безброй индивидуални съдби и е необходимо време те да се уредят. Но 

смъртта никога не е бедствие. 

П: Дори когато един човек е убит? 
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M: Бедствието е за убиеца. 

П: И все пак, изглежда, че има два свята, моят и вашият. 

M: Моят е реален, твоят е от ума. 

П: Представете си една скала, дупка в скалата и жаба в дупката. 

Жабата може да прекара целия си живот в блаженство, несмущавана, 

необезпокоявана. Извън скалата светът продължава. Ако на жабата в 

дупката й беше казано за външния свят, тя щеше да каже: "Няма такова 

нещо. Моят свят е на мир и блаженство. Твоят свят е само структура от 

думи, той няма съществуване". Същото е и с вас. Когато ни казвате, че 

нашият свят просто не съществува, няма обща основа за дискусия. Или да 

вземем друг пример. Отивам на лекар и се оплаквам от болки в стомаха. 

Той ме преглежда и казва: "Ти си добре". "Но той ме боли", казвам аз. 

"Твоята болка е умствена", твърди той. Казвам "Това да знам, че болката 

ми е умствена, не ми помага. Ти си лекар, излекувай болката ми. Ако не 

можеш да ме излекуваш, не си моят лекар." 

M: Точно така. 

П: Вие сте построил железопътна линия, но поради липса на мост 

влакът не може да премине. Изградете мост. 

М: Не е необходим мост. 

П: Трябва да има някаква връзка между вашия свят и моя. 

M: Няма нужда от връзка между реалния свят и въображаемия свят, 

защото не може да има такава. 

П: Тогава какво правим? 

M: Изследвай твоя свят, впрегни ума си в това, разгледай го 

критично, изследвай внимателно всяка идея за него; това ще проработи. 

П: Светът е твърде голям за изследване. Всичко, което знам е, че аз 

съм и светът е; светът ме смущава и аз смущавам света. 

M: Моето преживяване е, че всичко е блаженство. Но желанието за 

блаженство създава болка. Така блаженството става семе на болката. 

Цялата вселена от болка е родена от желанието. Откажи се от желанието за 

удоволствие и дори няма да знаеш какво е болка. 

П: Защо удоволствието трябва да е семе на болката? 

M: Защото в името на удоволствието ти извършваш много грехове. А 

плодовете на греха са страдание и смърт. 

П: Вие казвате, че от света нямаме полза - само скръб. Аз чувствам, 

че не може да е така. Бог не е такъв глупак. Светът ми се струва голямо 

начинание за привеждане на потенциалното в актуалното, материята в 

живота, несъзнаваното в пълното осъзнаване. За да се преживее 

Върховното, ние имаме нужда от преживяването на противоположности. 

Също както за построяването на храм имаме нужда от камък и хоросан, 

дърво и желязо, стъкло и плочки, така, за да се превърне един човек в 

божествен мъдрец, в господар на живота и смъртта, човек се нуждае от 

материала на всяко преживяване. Както съпругата отива на пазар, купува 
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всякакви провизии, прибира се в къщи, готви, пече и храни нейния съпруг, 

така и ние се опичаме добре в огъня на живота и храним нашия Бог. 

M: Е, ако мислиш така, действай спрямо това. Определено храни 

твоя Бог. 

П: Детето ходи на училище и научава много неща, които няма му 

трябват по-късно. Но по време на това обучение, то израства. Така ние 

преминаваме през многобройни преживявания и ги забравяме, но 

междувременно израстваме през цялото време. И какво друго е джнани 

освен човек с усет за реалността! Моят свят не може да е случайност. Той 

има смисъл, трябва да има план зад него. Моят Бог има план. 

M: Ако светът е лъжа, тогава планът и неговият създател също са 

лъжовни. 

П: Пак отричате света. Няма мост между нас. 

М: Не е необходим мост. Твоята грешка се крие в твоето вярване, че 

си роден. Никога не си бил роден, нито някога ще умреш, но ти смяташ, че 

си бил роден на определена дата и място, и че определено тяло е твое 

собствено. 

П: Светът е, аз съм. Това са факти. 

M: Защо се безпокоиш за света преди да си се погрижил за себе си? 

Искаш да спасиш света, нали? Можеш ли да спасиш света преди да спасиш 

себе си? И какво означава да бъдеш спасен? Спасен от какво? От илюзията. 

Спасението е да виждаш нещата такива, каквито са. Аз наистина не 

виждам себе си свързан с никого и нищо. Нито дори с някакво себе, 

каквото и да е то. Аз оставам завинаги - неопределен. Аз съм - отвътре и 

отвъд - интимен и непристъпен. 

П: Как стигнахте до това? 

M: Чрез доверието в моя Гуру. Той ми каза "само Ти си" и аз не се 

усъмних. Просто се чудех над това, докато не осъзнах, че е абсолютно 

вярно. 

П: Убеждение чрез повторение? 

M: Чрез себереализация. Аз открих, че съм съзнателен и щастлив 

абсолютно и само по погрешка съм си мислел, че дължа съществуване-

съзнание-блаженството на тялото и на света на телата. 

П: Вие не сте учен човек. Не сте чел много и това, което сте чел или 

чул, може би не си противоречи. Аз съм доста добре образован и съм чел 

много и разбрах, че книгите и учителите отчайващо си противоречат. 

Затова каквото и да прочета или чуя, аз го приемам в състояние на 

съмнение. "Това може да е така, може и да не е така", е първата ми 

реакция. И тъй като умът ми не е в състояние да реши кое е вярно и кое не 

е, аз останах на сухо с моите съмнения. В Йога съмняващият се ум е 

огромна пречка. 

M: Радвам се да го чуя, но моят Гуру ме научи също да поставям под 

съмнение - всичко и абсолютно. Той каза: "отречи съществуването на 
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всичко, освен на себе си". Чрез желанието ти си създал света с неговите 

болки и удоволствия. 

П: Трябва ли да е толкова болезнен? 

M: Какъв да е? По своята природа удоволствието е ограничено и 

преходно. От болката се ражда желание, в болката то търси 

удовлетворение и завършва в болка от разочарование и отчаяние. Болката е 

фонът на удоволствието; всичкото търсене на удоволствие е родено в 

болка и завършва в болка. 

П: Всичко, което казвате ми е ясно. Но когато дойде някакъв 

физически или психически проблем, умът ми става потиснат и мрачен или 

трескаво търси облекчение. 

M: Какво значение има това? Умът е това, което е потиснато или 

неспокойно, не ти. Виж, всякакви неща се случват в тази стая. Аз ли ги 

карам да се случват? Те просто се случват. Така е и с теб - ролката на 

съдбата се разгръща и актуализира неизбежното. Ти не можеш да 

промениш хода на събитията, но можеш да промениш отношението си към 

хората, и това което наистина има значение е отношението, а не самото 

събитие. Светът е жилище на желания и страхове. Ти не можеш да 

намериш спокойствие в него. За покой трябва да отидеш отвъд света. 

Коренната причина на света е себелюбието. Затова ние се стремим към 

удоволствието и избягваме болката. Смени себелюбието с любовта на 

Себето и картината се променя. Брахма, Създателят, е общата сума на 

всички желания. Светът е инструмент за тяхното изпълнение. Душите 

изживяват каквото удоволствие желаят и плащат за него със сълзи. 

Времето оправя всички сметки. Законът на баланса триумфира. 

П: За да бъдеш супермен, трябва първо да бъдеш човек. Зрелостта е 

плод на безброй преживявания: Желанието води до опитност. 

Следователно в неговото собствено време и ниво, желанието е правилно. 

M: Всичко това е вярно в известен смисъл. Но идва ден, когато си 

натрупал достатъчно и трябва да започнеш да градиш. Тогава 

различаването и отхвърлянето (вивека - вайрагя) са абсолютно 

необходими. Всичко трябва да се провери внимателно, а ненужното - 

безмилостно унищожено. Повярвай ми, не може да има твърде много за 

унищожаване. Защото в действителност нищо няма значение. Бъди 

страстно безстрастен - това е всичко. 

Глава 24 - Бог върши всичко, джнани е не-вършител 

Питащ: Някои Махатми (просветлени същества) твърдят, че светът 

не е нито случаен, нито игра на Бога, а резултат и израз на могъщ план за 

работа, насочена към пробуждане и развиване на съзнанието в цялата 

вселена. От безжизненост към живот, от несъзнание към съзнание, от 

тъпота към ярка интелигентност, от неразбиране към яснота - това е 
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посоката, в която светът се движи непрекъснато и неуморно. Разбира се, 

има моменти на почивка и привидна тъмнина, когато вселената изглежда, 

че е латентна, но почивката свършва и работата на съзнанието се 

възстановява. От наша гледна точка светът е долината на сълзите, място, 

от което да се избяга възможно най-скоро и с всички възможни средства. 

За просветлените същества светът е добър и той служи за добра цел. Те не 

отричат, че светът е ментална структура, и че в крайна сметка всичко е 

едно, но те виждат и казват, че структурата има значение и обслужва 

безпределно желателна цел. Това, което наричаме Божия воля, не е 

капризна прищявка на игриво божество, а израз на абсолютната 

необходимост да се расте в любов, мъдрост и сила, да се актуализира 

безкрайния потенциал на живота и съзнанието. 

Също както един градинар отглежда цветя от малки семена до 

възхитително съвършенство, така Бог в Неговата собствена градина 

издига, наред с други същества, хората до свръхчовеци, които познават, 

обичат и работят заедно с Него. Когато Бог взима почивка (пралая), тези, 

чиито растеж не е завършен, стават несъзнателни за известно време, докато 

съвършените, които са преминали отвъд всяка форма и съдържание на 

съзнанието, остават осъзнати за вселенската тишина. Когато дойде времето 

за появата на нова вселена, спящите се събуждат и тяхната работа започва. 

По-напредналите се събуждат първи и подготвят терена за по-малко 

напредналите - които така намират форми и модели на поведение, 

подходящи за техния по-нататъшен растеж. 

Така тече историята. Разликата с вашето учение е тази: вие 

настоявате, че светът не е добър и трябва да бъде избягван. Те казват, че 

отвращението към света е временен стадий, необходим, но все пак 

временен и скоро заменен от всепроникваща любов и постоянно желание 

да работиш с Бога. 

Махарадж: Всичко, което казваш, е вярно за външно ориентирания 

път (правритти). За пътя на завръщането обратно (нивритти) е 

необходимо да занулиш себе си. Там където стоя (парамакаш) няма нищо; 

думите не достигат до там, нито мислите. За ума всичко това е мрак и 

тишина. Тогава съзнанието се раздвижва и събужда ума (чидакаш), който 

проектира света (махадакаш), изграден от паметта и въображението. 

Веднъж щом светът се е появил, всичко което казваш може и да е така. В 

природата на ума е да си представя цели, да се стреми към тях, да търси 

начини и средства, да покаже визия, енергия и кураж. Това са божествени 

атрибути и аз не ги отричам. Но аз стоя там, където не съществуват 

различия, където нещата не съществуват, нито умовете, които ги създават. 

Там аз съм у дома. Каквото и да става, то не ме засяга - нещата действат 

върху неща, това е всичко. Свободен от памет и очакване, аз съм чист, 

невинен и сърдечен. Умът е великият работник (махакарта) и има нужда 

от почивка. Не нуждаейки се от нищо, аз съм безстрашен. От кого да се 
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страхувам? Няма разделение, ние не сме отделни аз-ове. Има само едно 

Себе, Върховната Реалност, в която личностното и безличностното са 

едно. 

П: Всичко, което искам, е да бъда в състояние да помогна на света. 

M: Кой казва, че не можеш да помогнеш? Ти си решил какво 

означава помощ и какво е нужно и си се поставил в конфликт между това, 

което трябва и което можеш, между необходимост и способност. 

П: Но защо правим така? 

M: Твоят ум проектира структура и се идентифицираш с нея. В 

природата на желанието е да подкани ума да създаде един свят за нейното 

изпълнение. Дори едно малко желание може да започне дълга серия от 

действия; а какво да кажем за силното желание? Желанието може да 

произведе вселена; неговите сили са удивителни. Също както малка 

кибритена клечка може да започне огромен горски пожар, така желанието 

запалва огньовете на проявлението. Самата цел на сътворението е 

изпълнение на желанието. Желанието може и да е благородно или позорно, 

пространството (акаш) е неутрално - може да го напълниш с какво 

поискаш: Трябва да бъдеш много внимателен що се отнася до това какво 

желаеш. А що се отнася до хората, на които искаш да помогнеш, те са в 

съответните светове в името на техните желания; няма начин да им се 

помогне, освен чрез техните желания. Можеш само да ги научиш да имат 

правилни желания, така че те да могат да ги надраснат и да бъдат свободни 

от желанието да създават и пресъздават светове от желания, жилища на 

болката и удоволствието. 

П: Неизбежно идва ден, когато шоуто свършва; човек трябва да умре, 

вселената приключва. 

M: Също както спящият човек забравя всичко и се събужда на другия 

ден или той умира и се появява в друг живот, така световете от желание и 

страх се разтварят и изчезват. Но вселенският свидетел, Върховното Себе, 

никога не спи и никога не умира. Великото Сърце бие вечно и при всяко 

туптене се появява нова вселена. 

П: Дали той го съзнава? 

M: Той е отвъд всичко, което умът си представя. Той е отвъд 

съществуване и не-съществуване. Той е Да и Не на всичко, отвъд и вътре, 

създаващ и унищожаващ, невъобразимо реален. 

П: Бог и Махатма, те едно ли са или две? 

M: Те са едно. 

П: Трябва да има някаква разлика. 

M: Бог върши всичко, джнани е не-вършител. Самият Господ не 

казва: "Аз правя всичко". За Него нещата се случват според природата им. 

За джнани всичко се върши от Бог. Той не вижда разлика между Бог и 

природата. Както Бог, така и джнани, знае себе си като недвижимия 

център на движението, вечният свидетел на преходното. Центърът е точка 
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празнота, а свидетелят е точка чиста осъзнатост; те знаят себе си като 

нищо, поради което нищо не може да им противостои. 

П: Как това изглежда и се усеща във вашето собствено преживяване? 

M: Бидейки нищо, аз съм всичко. Всичко съм аз, всичко е мое. Също 

както тялото ми се движи чрез простата ми мисъл за движение, така 

нещата се случват, както си ги помисля. Напомням ти, аз не правя нищо. 

Аз просто ги виждам да се случват. 

П: Дали нещата се случват така както искате да се случат, или искате 

да се случват, така както се случват? 

M: И двете. Аз приемам и съм приет. Аз съм всичко и всичко е в мен. 

Бидейки света, аз не се страхувам от света. Бидейки всичко, от какво да ме 

е страх? Водата не се страхува от вода, нито огъня от огън. Също не ме е 

страх, защото не съм нищо, което може да изпита страх или може бъде в 

опасност. Нямам никаква форма, нито име. Именно от привързаността към 

име и форма се поражда страх. Аз съм непривързан. Аз съм нищо, а 

нищото не се страхува от нищо. Напротив, всичко се страхува от Нищото, 

защото когато нещо докосне Нищото, става нищо. То е като бездънен 

кладенец, каквото и да падне в него, изчезва. 

П: Бог не е ли личност? 

M: Докато смяташ себе си за личност, Той също е личност. Когато си 

всичко, ти Го виждаш като всичко. 

П: Мога ли да променя фактите чрез промяна на отношението? 

M: Отношението е факт. Вземи гнева. Може да съм бесен, крачейки 

из стаята нагоре и надолу, но в същото време аз знам какво съм, център на 

мъдрост и любов, атом от чисто битие. Всичко утихва и умът се разтваря в 

тишина. 

П: И все пак, вие сте ядосан понякога. 

M: На кого да се ядосвам и за какво? Гневът идва и се разтваря, 

докато помня себе си. Всичко това е игра на гуните (качества на 

космическата материя). Когато се идентифицирам с тях, аз съм техен роб. 

Когато стоя отстрани, аз съм им господар. 

П: Можете ли да повлияете на света чрез отношението си? Чрез 

отделяне на себе си от света вие губите всяка надежда да му помагате. 

M: Как би могло да е така? Всичко съм аз самият - не мога ли да 

помогна на себе си? Аз не се идентифицирам с никой конкретно, защото аз 

съм всичко - както конкретното, така и универсалното. 

П: Можете ли да помогнете на мен, конкретната личност? 

М: Но аз ти помагам винаги - отвътре. Моето себе и твоето себе са 

едно. Аз знам това, но ти не. Това е цялата разлика - и това не може да 

трае. 

П: Как помагате на целия свят? 

M: Ганди е мъртъв, но все пак умът му е проникнал земята. Мисълта 

на джнани прониква човечеството и работи непрекъснато за добро. Да 
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бъдеш анонимен, идващо ти отвътре, това е най-мощно и завладяващо. Ето 

как светът се подобрява - вътрешното подкрепя и благославя външното. 

Когато джнани умре, той вече не е, в същия смисъл, в който реката вече не 

е, когато се влее в морето; името, формата вече не са, но водата остава и 

става едно с океана. Когато джнани се присъедини към вселенския ум, 

цялата негова доброта и мъдрост се превръщат в наследство на 

човечеството и повдига всяко човешко същество. 

П: Ние сме привързани към нашата личност. Нашата 

индивидуалност, нашето различно от другите съществуване, ние ценим 

много. Ако вие сте непроявен, от каква полза е това за нас? 

M: Непроявен, проявен, индивидуалност, личност (ниргуна, сагуна, 

вякта, вякти); всичко това са просто думи, гледни точки, умствени 

нагласи. Няма реалност в тях. Реалното е преживяно в тишина. Ти се 

придържаш към личността - но ти съзнаваш, че си личност, само когато си 

в беда - когато не си в беда, не мислиш за себе си. 

П: Вие не ми казахте ползите от Непроявеното. 

M: Със сигурност трябва да спиш, за да се събудиш. Трябва да 

умреш, за да живееш, трябва да се разтопиш, за да се оформиш наново. 

Трябва да разрушиш, за да изградиш, да унищожиш преди да сътвориш. 

Върховното е вселенският разтворител, то разяжда всеки контейнер, то 

гори във всяка пречка. Без абсолютно отричане на всичко, тиранията на 

нещата ще бъде абсолютна. Върховното е великият хармонизатор, 

гаранция за върховен и перфектен баланс - за живот в свобода. То те 

разтваря и така потвърждава истинското ти битие. 

П: Всичко това е полезно на собственото си ниво. Но как работи в 

ежедневния живот? 

M: Ежедневният живот е живот на действие. Независимо дали ти 

харесва или не, трябва да функционираш. Каквото и да правиш за себе си, 

то се натрупва и става взривоопасно; един ден то избухва и прави поразия 

на теб и твоя свят. Когато заблуждаваш себе си, че работиш за благото на 

всички, става по-лошо, защото не трябва да си ръководен от собствените 

си идеи за това какво е добро за другите. Човек, който претендира да знае 

какво е добро за другите, е опасен. 

П: Как да се работи тогава? 

M: Нито за себе си, нито за другите, а в името на самата работа. 

Нещо, което си заслужава да се прави, само по себе си е неговата 

собствена цел и смисъл. Не прави нищо средство за нещо друго. Не 

обвързвай. Бог не създава едно нещо, за да послужи за друго. Всяко е 

създадено заради самото себе си. Тъй като е създадено за себе си, то не се 

намесва. Ти използваш неща и хора за цели, чужди на тях, и правиш 

поразии със света и със себе си. 

П: Нашето истинско битие е през цялото време с нас, казвате. Как 

става така, че не го забелязваме? 
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М: Да, ти винаги си Върховното. Но твоето внимание е фиксирано 

върху неща, физически или ментални. Когато твоето внимание не е върху 

нещо и все още не е фиксирано върху друго, в интервала си чисто битие. 

Когато чрез практиката на различаване и оставяне (вивека - вайрагя), ти 

изгубиш от поглед сетивните и менталните състояния, чистото битие се 

разкрива като естественото състояние. 

П: Как човек прекратява това чувство за изолираност? 

M: Като се фокусира ума върху "аз съм", върху чувството за 

съществуване, "аз съм еди-кой-си" се разтваря; остава "аз съм само 

свидетел" и то също се потапя в "аз съм всичко". Тогава всичко става Едно, 

а Едното - теб самия, без да си отделен от мен. Остави идеята за отделен 

"аз" и въпросът за "чие преживяване?" няма да възникне. 

П: Вие говорите от собствено преживяване. Как мога да го направя 

мое? 

M: Говориш за моето преживяване като за различно от твоето 

преживяване, защото вярваш, че сме отделни. Но не сме. На по-дълбоко 

ниво моето преживяване е твоето преживяване. Гмурни се дълбоко в себе 

си и лесно ще го намериш. Тръгни в посока на "аз съм". 

Глава 25 - Дръж се за "аз съм" 

Питащ: Някога чувствате ли се доволен или тъжен? Познавате ли 

радостта и мъката? 

Махарадж: Наречи ги както искаш. За мен те са единствено 

състояния на ума, а аз не съм умът. 

П: Любовта състояние на ума ли е? 

M: Отново, зависи какво имаш предвид под любов. Желанието, 

разбира се, е състояние на ума. Но реализацията на единство е отвъд ума. 

За мен нищо не съществува само по себе си. Всичко е Себето, всичко е мен 

самият. Да виждаш себе си във всички и всички в себе си определено е 

любов. 

П: Когато видя нещо приятно, аз го искам. Кой точно го иска? 

Личността или умът? 

M: Въпросът е неправилно поставен. Няма "кой". Има желание, 

страх, гняв, и умът казва - това съм аз, това е мое. Няма нещо, което може 

да бъде наречено "аз" или "мое". Желанието е състояние на ума, възприето 

и наречено от ума. Без умът да възприема и именува, къде е желанието? 

П: Но има ли такова нещо като възприемане без назоваване? 

M: Разбира се. Назоваването не може да отиде отвъд ума, докато 

възприемането е самото съзнание. 

П: Когато някой умре, какво точно се случва? 

M: Нищо не се случва. Нещото става нищо. Нищо не е било, нищо не 

остава. 
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П: Със сигурност има разлика между живите и мъртвите. Вие 

говорите за живите като за мъртви и за мъртвите като за живи. 

M: Защо се тормозиш за смъртта на един човек, а не те е грижа за 

милионите умиращи всеки ден? Цели вселени имплодират и експлодират 

всеки момент - трябва ли да плача за тях? Едно нещо ми е доста ясно: 

всичко, което е, живее и се движи, получава своето съществуване в 

съзнанието, а аз съм в и отвъд съзнанието. Аз съм в него като свидетел. Аз 

съм отвъд него като Битие. 

П: Със сигурност вас ви е грижа, когато детето ви е болно, нали? 

M: Аз не се шашардисвам. Просто правя необходимото. Не се 

притеснявам за бъдещето. Правилният отговор на всяка ситуация е в 

природата ми. Не спирам, за да помисля какво да правя. Действам и 

продължавам напред. Резултатите не ме засягат. Дори не ми пука дали са 

добри или лоши. Каквито и да са, те са - ако се върнат се при мен, аз се 

справям с тях наново. Или по-скоро, случвам се да се справям с тях 

наново. Няма чувство за цел в каквото и да правя. Нещата се случват така 

както се случват - не защото аз ги правя да се случват, а именно защото 

аз съм те се случват. В действителност нищо не се случва. Когато умът е 

неспокоен, той прави Шива да танцува, както неспокойните води на 

езерото правят луната да танцува. Всичко това е привидност, дължаща се 

на погрешни идеи. 

П: Несъмнено вие сте наясно с много неща и се държите спрямо 

тяхното естество. Вие третирате детето като дете и възрастния като 

възрастен. 

M: Също както вкусът на сол прониква огромния океан и всяка една 

капка морска вода носи същия вкус, така всяко преживяване ми дава 

докосване на реалността, вечно свежа реализация на моето собствено 

битие. 

П: Аз съществувам ли във вашия свят, както вие съществувате в моя? 

M: Разбира се, ти си и аз съм. Но само като точки в съзнанието; ние 

не сме отделни от съзнанието. Това трябва да бъде добре схванато: светът 

виси на нишката на съзнанието; няма съзнание, няма свят. 

П: Има много точки в съзнанието, има ли също толкова светове? 

M: Вземи съновидението за пример. В болницата може да има много 

пациенти, всички спят, всички сънуват, сънувайки техните собствени 

лични сънища, несвързани, незасегнати, имащи един общ фактор - 

заболяването. По подобен начин, ние сме се разделили от реалния свят на 

общото преживяване чрез нашето въображение и сме се изолирали в 

облака на личните желания и страхове, образите и мислите, идеите и 

концепциите. 

П: Това мога да го разбера. Но каква може да бъде причината за 

огромното разнообразие на личните светове? 
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M: Разнообразието не е толкова голямо. Всички сънища са 

насложени върху един всеобщ свят. До известна степен те се формират и 

си влияят взаимно. Основното единство оперира, въпреки всичко. Коренът 

на всичко това е себезабравата; да не знаеш кой си. 

П: За да забрави, човек трябва да знае. Знаех ли кой съм аз, преди да 

забравя това? 

M: Разбира се. Себезабравата е присъща в себепознанието. 

Съзнаването и несъзнаването са два аспекта на един живот. Те 

съществуват съвместно. За да познаеш света, забравяш себе си - за да 

познаеш себе си, забравяш света. Какво е светът в края на краищата? 

Колекция от спомени. Придържай се към единственото нещо, което има 

значение; дръж се за "аз съм" и пусни всичко останало. Това е садхана. 

При реализацията няма нищо, за което да се хванеш, и нищо, което да 

забравиш. Всичко е узнато, нищо не е спомнено. 

П: Каква е причината за себезабравата? 

М: Няма причина, защото няма забравяне. Умствените състояния се 

сменят и всяко заличава предишното. Себепознанието е едно умствено 

състояние, а себезабравата е друго. Те се редуват като ден и нощ. 

Реалността е отвъд двете. 

П: Със сигурност трябва да има разлика между забравянето и 

непознаването. Непознаването не се нуждае от причина. Забравянето 

предполага предварителни познания и по този начин тенденцията или 

способността да се забравя. Признавам, че не мога да изследвам причината 

на непознаването, но забравата трябва да има някаква почва. 

М: Няма такова нещо, като непознаване. Има само забравяне. Какво 

му е на забравянето? Толкова е лесно да се забрави, също както да си 

спомниш. 

П: Не е ли бедствие това да забравиш себе си? 

M: Толкова е зле, колкото да помниш себе си непрекъснато. Има 

състояние отвъд забравата и не-забравата - естественото състояние. Да се 

помни, да се забравя - всички те са състояния на ума, обвързани с мисли, 

обвързани с думи. Вземи например идеята, че си роден. Казано ми е, че 

съм се родил. Не помня. Казано ми е, че ще умра. Не го очаквам. Ти ми 

казваш, че съм забравил, или че ми липсва въображение. Но аз просто не 

мога да си спомня това, което никога не се е случило, нито очаквам явно 

невъзможното. Телата са родени и телата умират, но какво е това за мен? 

Телата идват и си отиват в съзнанието, а самото съзнание има своите 

корени в мен. Аз съм живот и умът и тялото са мои. 

П: Вие казвате, че в основата на света е себезабравата. За да забравя, 

трябва да помня. Какво забравих да си спомня? Не съм забравил, че аз съм. 

M: Това "аз съм" също може да бъде част от илюзията. 

П: Как е възможно? Вие не можете да ми докажете, че не съм. Дори 

когато съм убеден, че не съм - аз съм. 
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M: Реалността не може нито да бъде опровергана, нито доказана. В 

рамките на ума не можеш, отвъд ума не е необходимо. В реалното 

въпросът "какво е реално?" не възниква. Проявеното (сагуна) и 

непроявеното (ниргуна) не са различни. 

П: В такъв случай всичко е реално. 

M: Аз съм всичко. Като мен самия, всичко е реално. Нищо отделно 

от мен не е реално. 

П: Аз не чувствам, че светът е резултат от грешка. 

M: Можеш да кажеш това само след пълно изследване, не и преди 

това. Разбира се, когато различиш и оставиш всичко, което е нереално, 

това, което остава, е реално. 

П: Има ли нещо, което остава? 

M: Реалното остава. Но не се подвеждай от думите! 

П: От незапомнени времена, в безброй прераждания, аз изграждам, 

подобрявам и разкрасявам моя свят. Той не е нито съвършен, нито 

нереален. Това е процес. 

M: Грешиш. Светът няма съществуване отделно от теб. Във всеки 

момент той е само едно отражение на теб самия. Ти го създаваш, ти го 

унищожаваш. 

П: И го изграждам отново, подобрен. 

M: За да го подобриш, трябва да го опровергаеш. Човек трябва да 

умре, за да живее. Няма прераждане, освен чрез смърт. 

П: Вашата вселена може и да е съвършена. Моята лична вселена се 

подобрява. 

M: Твоята лична вселена не съществува сама по себе си. Тя е просто 

ограничена и изкривена представа за реалното. Не вселената се нуждае от 

подобрение, а твоят начин на гледане. 

П: Как да я гледам? 

M: Тя е сцената, на която се играе световната драма. Това което има 

значение е качеството на изпълнението; не какво актьорите казват и 

правят, а как го казват и правят. 

П: Аз не обичам тази идея за лила (игра). По-скоро бих сравнил света 

с работна площадка, на която сме строители. 

M: Вземаш го прекалено на сериозно. Какво й е на играта? Ти имаш 

цел, само докато не си завършен (пурна); дотогава завършеността, 

съвършенството, е целта. Но когато си завършен в себе си, напълно 

интегриран вътре и вън, тогава се наслаждаваш на вселената; ти не 

работиш над нея. На неинтегрираните може да им изглежда, че работиш 

усилено, но това е тяхна илюзия. Спортистите може да изглежда, че 

извършват огромни усилия: въпреки това единственият им мотив е да 

играят и изразяват. 

П: Имате ли предвид това, че Бог просто се забавлява, че той се 

занимава с безцелни действия? 
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M: Бог е не само истински и добър, той е също и красив (сатям-

шивам-сундарам). Той създава красота - заради радостта от това. 

П: Добре, тогава красотата е целта Му! 

M: Защо вкарваш цел? Целта предполага движение, промяна, чувство 

за несъвършенство. Бог не се стреми към красота - каквото и да прави е 

красиво. Би ли казал, че едно цвете се опитва да бъде красиво? То е 

красиво само по себе си. По същия начин Бог е самото съвършенство, а не 

опит за съвършенство. 

П: Целта изпълнява себе си в красотата. 

M: Какво е красиво? Каквото и да се възприеме блажено е красиво. 

Блаженството е същността на красотата. 

П: Вие говорите за Сат-Чит-Ананда. Че аз съм, е явно. Че знам, е 

явно. Че съм щастлив, изобщо не е явно. Къде е отишло моето щастие? 

M: Бъди напълно осъзнат за твоето собствено съществуване и ще 

бъдеш в блаженство съзнателно. Понеже отнасяш ума извън себе си и го 

караш да държи погледа си върху това, което не си, ти губиш чувството си 

за благополучие, чувството че си добре. 

П: Има два пътя пред нас - пътят на усилието (йога марга), както и 

пътят на лекотата (бхога марга). И двата водят до една и съща цел - 

освобождението. 

M: Защо наричаш бхога път? Как може лекотата да ти донесе 

съвършенство? 

П: Съвършеният отхвърлящ (йоги) ще намери реалността. 

Съвършеният наслаждаващ се (бхоги), също ще стигне до нея. 

M: Как е възможно? Те не са ли противоречиви? 

П: Крайностите се срещат. Да бъдеш съвършен Бхоги е по-трудно, 

отколкото да бъдеш съвършен Йоги. Аз съм скромен човек и не мога да 

рискувам да давам съждения за ценност. Както Йоги, така и Бхоги, в края 

на краищата, се занимава с търсенето на щастие. Йоги го иска за 

постоянно, докато Бхоги е задоволен с периодичното. Често Бхоги 

извършва по-големи усилия отколкото Йоги. 

M: Струва ли си твоето щастие, когато трябва да се стремиш и да се 

трудиш за него? Истинското щастие е спонтанно и безусилно. 

П: Всички същества търсят щастие. Само средствата се различават. 

Някои го търсят вътре и следователно са наричани Йоги, други го търсят 

вън и са осъждани като Бхоги. Въпреки това те се нуждаят един от друг. 

M: Удоволствието и болката се редуват. Щастието е непоклатимо. 

Каквото можеш да търсиш и да намериш, не е истинското нещо. Намери 

това, което никога не си губил, намери неотчуждаемото. 
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Глава 26 - Личността, пречка 

Питащ: Доколкото мога да видя, светът е едно училище по Йога и 

самият живот е Йога практика. Всички се стремят към съвършенство, а 

какво е Йога освен стремеж. Няма нищо недостойно в т. нар. "обикновени" 

хора и техния "обикновен" живот. Те се стремят толкова усърдно и страдат 

толкова, колкото и Йогина, само че те не съзнават истинската си цел. 

Махарадж: По какъв начин твоите обикновени хора са Йоги? 

П: Крайната им цел е същата. Каквото Йоги реализира чрез отказ 

(тяга), обикновеният човек осъзнава чрез преживяване (бхога). Пътят на 

бхога е несъзнателен и, следователно, повтарящ се и продължителен, а 

пътят на Йога е преднамерен и интензивен и, следователно, може да бъде 

по-краткотраен.  

M: Може би периодите на Йога и Бхога се редуват. Първо Бхоги, а 

после Йоги, след това отново Бхоги, а после отново Йоги. 

П: Каква може да е целта?  

M: Слабите желания могат да бъдат отстранени чрез интроспекция и 

медитация, но силните, дълбоко вкоренените, трябва да бъдат осъществени 

и техните плодове, сладки или горчиви, да бъдат вкусени. 

П: Защо тогава трябва да отдаваме почит на Йогите и да говорим с 

пренебрежение за Бхогите? Всички са Йоги, по някакъв начин. 

M: По скалата на човешките ценности, съзнателното усилие се счита 

за достойно за похвала. В действителност, както Йоги, така и Бхоги, 

следват своята природа в зависимост от обстоятелствата и възможностите. 

Животът на Йоги е воден от единствено желание - да намери Истината, а 

Бхоги служи на много господари. Но Бхоги става Йоги, а Йоги може да се 

превърне след време в Бхога. Крайният резултат е един и същ. 

П: Буда е заявил, че е изключително важно да си чул, че има 

просветление, пълен обрат и трансформация в съзнанието. Добрата новина 

се сравнява с искра в корабен товар с памук; бавно, но неумолимо, всичко 

ще се превърне в пепел. По същия начин добрата новина за 

просветлението рано или късно ще допринесе за трансформация. 

М: Да, първо е слушането (шравана), после помненето (смарана), 

съзерцанието (манана) и така нататък. На позната територия сме. Човекът, 

който е чул новината, става Йоги; докато останалите продължават в 

тяхната Бхога. 

П: Но вие сте съгласен, че да живееш живота - просто да живееш 

баналния живот в света, раждайки се, за да умреш, и умирайки, за да се 

родиш - развива човек просто заради самия му обем, точно както реката 

намира пътя си към морето просто заради самата маса на водата, която тя 

събира. 

M: Преди светът да беше, бе съзнанието. В съзнанието той се 

появява, в съзнанието той трае и в чистото съзнание той се разтваря. В 

основата на всичко е чувството "аз съм". Състоянието на ума: "има свят", е 
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вторично, понеже за да бъда, аз не се нуждая от света, светът се нуждае от 

мен. 

П: Желанието да живееш е нещо огромно. 

M: Още по-велика от желанието да се живее е свободата. 

П: Пълната свобода? 

М: Да, пълната свобода и освен това много повече. Свобода, 

неограничена и съзнателна. 

П: Не е ли необходима личност за събиране на опит? 

M: Както си сега, личността е само пречка. Себеотъждествяването 

с тялото може да бъде добра за едно дете, но истинското израстване зависи 

от това да разкараш тялото от пътя. Обикновено човек трябва да надрасне 

базираните на тялото желания в ранния живот. Дори Бхоги, който не 

отказва удоволствия, не е необходимо да тича след тези, които не е 

опитвал. Навикът, желанието за повторение, разстройва както Йоги, така и 

Бхоги. 

П: Защо продължавате да пренебрегвате личността (вякти) като 

нещо незначително? Личността е първичният факт на нашето 

съществуване. Тя заема цялата сцена. 

M: Докато не видиш, че тя е просто навик, изграден върху паметта, 

продиктуван от желанието, ти ще се мислиш за личност - живееща, 

чувстваща, мислеща, активна, пасивна, поласкана или обидена. Запитай се, 

задай си въпроса "Това така ли е?","Кой съм аз?", "Какво се крие зад и 

отвъд всичко това?", и скоро ще видиш своята грешка. А самата грешка 

престава да бъде, когато е видяна. 

П: Йогата на живота, на самия живот, можем да наречем Естествена 

Йога (нисарга йога). Това ми напомня на Първичната Йога (адхи йога), 

спомената в Риг-Веда, която е описана като женитбата на живота с ума. 

M: Животът, живян с внимание, в пълно съзнание, сам по себе си е 

Нисарга Йога. 

П: Какво означава женитбата на живота и ума? 

M: Животът в спонтанна осъзнатост, съзнанието за живот без усилие, 

да бъдеш напълно заинтересован от своя живот - всичко това. 

П: Шарада Деви, съпругата на Шри Рамакришна Парамахамса, се 

карала на учениците Му заради твърде многото усилия. Тя ги сравнявала с 

плодовете манго, които са откъснати от дървото преди да са узрели. "Защо 

бързате?", казвала тя. "Изчакайте, докато не станете напълно узрели, меки 

и сладки." 

М: Колко права е била! Има толкова много хора, които вземат зората 

за пладне, моментното преживяване за пълна реализация и унищожават 

дори и малкото, което са постигнали, поради излишък на гордост. 

Смирението и тишината са от съществено значение за садхака, колкото и 

напреднал да е. Само един напълно узрял джнани може да си позволи 

пълна спонтанност. 
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П: Изглежда има школи по Йога, където студентът, след озарение, се 

задължава да мълчи за 7 или 12 или 15 или дори за 25 години. Дори 

Бхагаван Шри Рамана Махарши си наложил 20 години мълчание преди да 

започна да поучава. 

М: Да, вътрешният плод трябва да узрее. Дотогава дисциплината, 

живеенето в осъзнатост, трябва да продължи. Постепенно тази практика 

става все по-фина и по-фина, докато не стане напълно безформена. 

П: Кришнамурти също говори за живот в съзнание. 

M: Той винаги сочи директно към "върховното". Да, накрая всички 

видове Йога завършват с твоята адхи йога, женитбата на съзнанието 

(булката) за живота (младоженеца). Битието и съзнанието (сад - чит) се 

срещнат в блаженството (ананда). За да възникне блаженството там трябва 

да има среща, контакт, утвърждаване на единство в дуалността. 

П: Буда също е казал, че за постигането на нирвана човек трябва да 

отиде при живите същества. Съзнанието се нуждае да живее, за да расте.  

M: Самият свят е контакт - съвкупността от всички контакти, 

актуализирани в съзнание. Духът докосва материята и се получава 

съзнание. Това съзнание, когато е опетнено с памет и очакване, става 

ограничение. Чистото преживяване не обвързва; преживяването, хванато 

между желанието и страха, е нечисто и създава карма. 

П: Може ли да има щастие в единството? Цялото щастие не 

предполага ли непременно контакт, следователно дуалност? 

M: Няма нищо лошо в дуалността, стига да не създава конфликт. 

Многообразието и разнообразието без конфликти е радост. В чистото 

съзнание има светлина. За топлина е необходим контакт. Над единството 

на битието е съюзът на любовта. Любовта е смисълът и целта на 

дуалността. 

П: Аз съм осиновено дете. Собственият си баща не познавам. Майка 

ми починала, когато съм се родил. Моят приемен баща, за да угоди на 

приемната ми майка, която била бездетна, ме приел - почти случайно. Той 

е обикновен човек - собственик на камион и шофьор. Майка ми поддържа 

къщата. Сега съм на 24 години. През последните две години и половина 

пътувам, неспокоен, търсейки. Искам да живея добър живот, свят живот. 

Какво да правя? 

M: Иди си у дома, поеми бизнеса на баща си, грижи се за родителите 

си в тяхната напреднала възраст. Ожени се за момичето, което те очаква, 

бъди лоялен, бъди семпъл, бъди смирен. Крий своята добродетел, живей 

тихо. Петте сетива и трите качества (гуните) са твоите осем стъпки в Йога. 

А "аз съм" е Великото Напомняне (махамантрата). Можеш да научиш от 

тях всичко, което трябва да знаеш. Бъди внимателен, изследвай безспир. 

Това е всичко. 

П: Ако просто да си живееш живота освобождава, защо не всички са 

освободени? 



87 
 

M: Всички биват освободени. Не какво изживяваш, а как го 

изживяваш има значение. Идеята за просветление е от изключителна 

важност. Само да знаеш, че има такава възможност, променя цялата 

перспектива. Тя действа като горяща клечка кибрит в купчина стърготини. 

Великите учители не са правили нищо друго. Искра от истината може да 

изгори планини от лъжи. Обратното също е вярно; Слънцето на истината 

остава скрита зад облака на себеотъждествяването с тялото. 

П: Разпространението на добрата новина на просветлението 

изглежда много важно. 

M: Самото й чуване е обещание за просветление. Самата среща с 

Гуру е уверение за освобождение. Съвършенството е животворно и 

творческо. 

П: Реализираният човек някога мисли ли си: "Аз съм реализиран"? 

Дали той не е учуден, когато хората го въздигат? Той не се ли приема за 

обикновено човешко същество? 

M: Нито обикновен, нито необикновен. Просто е осъзнат и любящ - 

интензивно. Той гледа на себе си без да се отдава на самоопределения и 

себеидентификации. Той не познава себе си като нещо отделно от света. 

Той е светът. Той напълно се е отървал от себе си, като човек, който е 

много богат, но непрекъснато раздава богатството си. Той не е богат, 

защото няма нищо; той не е беден, защото дава изобилно. Той е просто без 

притежания. По същия начин, реализираният човек е без его, той е загубил 

капацитета да се отъждествява с каквото и да е. Той е без локация, без 

място, отвъд пространство и време, отвъд света. Той е отвъд думите и 

мислите. 

П: Е, това е дълбока мистерия за мен. Аз съм обикновен човек. 

М: Ти си този, който е дълбоко усложнен, мистериозен и труден за 

разбиране. Аз съм самата простота в сравнение с теб: Аз съм това, което е - 

без каквото и да било разграничение между вътрешно и външно, мое и 

твое, добро и лошо. Каквото е светът, съм аз; каквото съм аз, е светът. 

П: Как се случва така, че всеки човек създава свой собствен свят? 

M: Когато няколко човека са заспали, всеки сънува свой собствен 

сън. Въпросът за многото и различни сънища възниква само при 

пробуждането и се разтваря, когато всички те се възприемат като сънища, 

като нещо въображаемо. 

П: Дори сънищата имат основа. 

М: В паметта. Дори тогава, каквото е запомнено не е друго освен 

друг сън. Паметта за илюзорното не може да породи нищо друго освен 

нещо илюзия. Няма нищо нередно с паметта като такива. Това, което е 

илюзорно, е нейното съдържание. Помни фактите, забрави мненията. 

П: Какво е факт? 

M: Каквото се възприема в чиста осъзнатост, незасегната от желание. 
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Глава 27 - Безначалното започва вечно 

Питащ: Онзи ден питах за двата начина на растеж - отказ и наслада 

(йога и бхога). Разликата не е толкова голяма, колкото изглежда – Йоги се 

отказва, за да се наслаждава; Бхоги се наслаждава, за да се откаже. 

Йогинът първо се отказва. 

Махарадж: Какво от това? Остави Йоги на неговата йога и Бхоги на 

бхога. 

П: Пътят на Бхога ми се струва по-добър. Йогинът е като зелено 

манго, откъснато от дървото преждевременно и държано на открито в 

кошница от слама. Държано обвито и затоплено, то все пак узрява, но 

истинският вкус и аромат биват загубени. Мангото оставено на дървото 

расте до пълен размер, цвят и сладост. Радост във всяко едно отношение. И 

все пак по някакъв начин Йога получава цялата похвала, а Бхога - цялото 

презрение. Както аз го виждам, Бхога е по-доброто от двете. 

M: Какво те кара да мислиш така? 

В: Наблюдавах Йогите и техните огромни усилия. Дори когато те 

осъзнаят, има нещо горчиво и стипчиво в това. Изглежда те прекарват 

голяма част от времето си в транс, и когато говорят, те просто изразяват 

техните писания. В най-добрия случай такива джнани са като цветя - 

съвършени, но само малки цветя, разпръскващи аромата си в рамките на 

кратък радиус. Има някои други, които са като гори - богати, 

разнообразни, огромни, пълни с изненади, цял свят. Трябва да има причина 

за тази разлика. 

M: Е, ти го каза. Според теб единият закърнява в неговата Йога, 

докато другият процъфтява в Бхога. 

П: Не е ли така? Йогинът се страхува от живота и търси покой, 

докато Бхоги е авантюристичен, пълен с дух, вървящ напред. Йогинът е 

обвързан с идеал, докато Бхоги е винаги готов да изследва. 

M: Става въпрос за това дали да желаеш много или да си доволен с 

малко. Йоги е амбициозен, докато Бхоги е просто авантюристичен. Твоят 

Бхоги изглежда, че е по-богат и по-интересен, но това не е така в 

действителност. Йогинът е тесен като острието на ножа. Той трябва да 

бъде такъв - да реже дълбоко и плавно, за да проникне безпогрешно през 

многото слоеве на лъжата. Бхоги се покланя на много жертвеници, Йоги не 

служи никому освен на собственото си истинско Себе. 

Да се противопоставя Йоги на Бхоги няма смисъл. Пътят на 

отиването навън (правритти) задължително предхожда пътя на връщането 

(нивритти). Да съдим и да отправяме забележки е нелепо. Всичко 

допринася за крайното съвършенството. Някои казват, че има три аспекта 

на реалността - Истина-Мъдрост-Блаженство; Който търси истина става 

Йоги, който търси мъдрост става джнани, който търси щастие се превръща 

в човек на действието. 

П: Говорено ни е за блаженството на не-дуалността. 
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M: Такова блаженство е по-скоро с природата на велик покой. 

Удоволствие и болка са плодовете на действията - праведни и неправедни. 

П: В какво се изразява разликата? 

M: Разликата е като между отпускане и вкопчване. Какъвто и да е 

подходът, накрая всичко става едно. 

П: Ако няма разлика в целта, защо има дискриминация между 

различните подходи? 

M: Нека всеки действа според неговата природа. Крайната цел ще 

бъде изпълнена във всички случаи. Твоите дискриминации и 

класификации са добри, но те не съществуват в моя случай. Както 

описанието на един сън може да бъде подробен и точен, макар и без да има 

каквото и да е основание, така твоят модел на мислене не приляга на нищо 

друго освен на собствените ти предположения. Ти започваш с идея и 

завършваш със същата идея под различен облик. 

П: Как вие виждате нещата? 

M: Всичко и всички са едно и също за мен. Едно и също съзнание 

(чит) се появява като битие (сат) и като блаженство (ананда): Чит в 

движение е Ананда; Чит в неподвижност е Сат. 

П: Все пак правите разграничение между движение и неподвижност. 

M: Не-разграничението говори в мълчание. Думите носят отличия. 

Непроявеното (ниргуна) няма име, всички имена се отнасят за проявеното 

(сагуна). Безполезно е да се стремиш да изразиш с думи това, което е отвъд 

думите. Съзнанието (чидананда) е дух (пуруша), съзнанието е материя 

(пракрити). Несъвършеният дух е материя, съвършената материя е дух. 

Както в началото, така и в края, всичко е едно. 

Всяко разделение е в съзнанието (читта); няма такова в реалността 

(чит). Движението и покоят са състояния на ума и не могат да съществуват 

без своята противоположност. Само по себе си нищо се движи, нищо не е в 

покой. Ужасна грешка е да се приписват на умствените конструкти 

абсолютно съществуване. Нищо не съществува само по себе си. 

П: Вие изглежда идентифицирате покоя с Върховното състояние? 

М: Има покой, който е състояние на ума (чидарам) и има покой, 

който е състояние на битие (атмарам). Първият идва и си отива, докато 

истинският покой е самото сърце на действието. За съжаление езикът е 

умствен инструмент и работи само в противоположности. 

П: Като свидетел, вие работите ли или сте в покой? 

M: Свидетелстването е преживяване, а покоят е свобода от 

преживяване. 

П: Те не могат ли да съществуват едновременно, както глъчката на 

вълните и тишината на дълбокото в океана съществуват съвместно? 

M: Отвъд ума няма такова нещо като преживяване. Преживяването е 

дуално състояние. Ти не можеш да говориш за реалността като за 

преживяване. Веднъж разбрано, вече няма да гледаш да бъдеш и да ставаш 
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отделен и срещуположен. В действителност те са едно и неразделни, като 

корените и клоните на едно дърво. Двете могат да съществуват само в 

светлината на съзнанието, което, повтарям, възниква със зората на 

чувството "аз съм". Това е основният факт. Ако го пропускаш, пропускаш 

всичко. 

П: Чувството за съществуване само продукт на преживяване ли е? 

Великото изказване (Махавакята) тат-сат само форма на мислене ли е? 

M: Каквото и да е изговорено, това е само реч. Каквото и да е 

помислено, това е само мисъл. Истинското значение е необяснимо, 

въпреки че може да бъде изпитано. Махавакята е истина, но идеите ти са 

лъжовни, понеже всички идеи (калпана) са лъжовни. 

П: Убеждението "Аз съм Това" лъжовно ли е? 

M: Разбира се. Убеждението е умствено състояние. В "Това" няма "аз 

съм". С възникването на чувството "аз съм" "Това" бива закрито, така 

както с изгрева звездите биват заличени. Но както със Слънцето идва 

светлината, така и с усещането на Себето идва блаженство (чидананда). 

Причината за блаженството е търсена в "не-Аза" и така започва робството. 

П: В ежедневието си винаги ли сте съзнателен за истинското си 

състояние? 

M: Нито съм съзнателен, нито несъзнателен. Нямам нужда от 

убеждения. Аз живея на кураж. Куражът е моя същност, който е любовта 

на живота. Аз съм свободен от спомени и очаквания, незаинтересован от 

това, което съм и това, което не съм. Не съм пристрастèн към 

себеописания; Сохам и Брахмасми ("Аз съм Той", "Аз съм Върховния") не 

са ми от полза; имам куража да съм нищо и да виждам света такъв, какъвто 

е: нищо. Звучи просто, само опитай! 

П: Но какво ви дава кураж? 

M: Колко извратено е виждането ти! Нужно ли е куражът да бъде 

даден? Твоят въпрос предполага, че тревожността е нормално състояние, а 

куражът е ненормално. Обратното е. Тревожността и надеждата са родени 

от въображението - Аз съм свободен и от двете. Аз съм просто битие и 

нямам нужда от нищо, върху което да почивам. 

П: Ако не знаете себе си, за какво ви е вашето битие? За да бъдеш 

щастлив с това, което си, трябва да знаеш това, което си. 

M: Битието сияе като знаене, знаенето е топлотата в любовта. Всичко 

това е едно. Ти си представяш разделяния и се тормозиш с въпроси. Не се 

занимавай прекалено много с формулировки. Чистото битие не може да 

бъде описано. 

П: Ако нещо не е познаваемо и не е възможно да се преживее, то не 

ми е от полза. То трябва да стане част от моето преживяване, преди всичко. 

M: Ти принизяваш реалността до нивото на преживяването. Как 

може реалността да зависи от преживяването, когато тя е самата почва 

(адхар) на преживяването. Реалността е в самия факт на преживяването, а 
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не в неговия характер. Преживяването, в края на краищата, е състояние на 

ума, докато битието определено не е състояние на ума. 

П: Отново съм объркан! Битието отделно ли от знанието? 

M: Разделението е привидно. Както сънят не е отделен от сънуващия, 

така и знаенето не е отделно от битието. Сънят е сънуващият, знанието е 

знаещият, разграничението е само вербално. 

П: Мога да видя сега, че сат и чит са едно. Ами блаженството 

(ананда)? Битието и съзнанието винаги присъстват заедно, но блаженство 

проблясва само от време на време. 

M: Ненарушаваното състояние на битие е блаженство; нарушаваното 

състояние е това, което изглежда като света. В недуалността има 

блаженство; в двойствеността - преживяване. Каквото идва и си отива, е 

преживяване с неговата двойственост от болка и удоволствие. 

Блаженството не следва да бъде познато. Човек винаги е блаженство, но 

никога блажен. Блаженството не е атрибут. 

П: Имам да задам още един въпрос: Някои Йоги постигат тяхната 

цел, но това не е от полза за другите. Те не знаят или не са в състояние да 

споделят. Тези, които могат да споделят каквото имат, дават посвещение 

на други. Къде се крие разликата? 

M: Няма разлика. Твоят подход е погрешен. Няма други, на които да 

се помага. Както богатият човек, когато завещае цялото си богатство на 

неговото семейство, вече няма дори монета да даде на просяк, така и 

мъдрият (джнани) е лишен от всичките си способности и притежания. 

Нищо, буквално нищо не може да се каже за него. Той не може да помогне 

на никой, защото той е всички. Той е бедният и неговата бедност, крадецът 

и неговото крадене. Как може да се каже, че помага, когато не е отделен? 

Който се мисли за отделен от света, нека да помага на света. 

П: И все пак, има двойственост, има тъга, има нужда от помощ. Като 

се отхвърли като някакъв сън, нищо не се постига. 

M: Единственото нещо, което може да помогне, е да се събудиш от 

съня. 

П: Необходим е будител. 

M: Който отново е в съня. Будителят обозначава началото на края. 

Няма вечни сънища. 

П: Дори и когато е безначален? 

M: Всичко започва с теб. Какво друго е безначално? 

П: Аз започнах при раждането. 

M: Така ти е казано. Вярно ли е? Видя ли себе да започваш? 

П: Аз започвам точно сега. Всичко останало е памет. 

M: Точно така. Безначалното започва вечно. По същия начин, аз 

давам вечно, понеже нямам нищо. Да бъдеш нищо, да нямаш нищо, да не 

пазиш нищо за себе си, е най-великият дар, най-голямата щедрост. 

П: Не остава ли някаква себезагриженост? 
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M: Разбира се, че съм себезагрижен, но Себето е всичко. На практика 

тя приема формата на добра воля, неизчерпаема и вселенска. Можеш да я 

наречеш любов, всепроникваща, всеизбавяща. Такава любов е безпределно 

активна - без чувство за правене. 

Глава 28 - Всичкото страдание е родено от желание 

Питащ: Аз идвам от далечна страна. Имах някои мои собствени 

вътрешни преживявания и бих искал да сравним нещата. 

Махарадж: Непременно. Познаваш ли себе си? 

П: Аз знам, че не съм тялото. Нито съм ума. 

M: Какво те кара да говориш така? 

П: Аз не чувствам, че съм в тялото. Изглежда съм повсеместен, 

навсякъде. Що се отнася до ума, мога да го включвам и изключвам, така да 

се каже. Това ме кара да чувствам, че не съм ума. 

M: Когато чувстваш себе си навсякъде в света, оставаш ли отделен от 

света? Или ти си света? 

П: И двете. Понякога чувствам, че не съм нито ума, нито тялото, а 

единствено всевиждащо око. Когато отивам по-дълбоко в него, аз намирам 

себе си като всичко, което виждам, и светът и аз ставаме едно. 

M: Много добре. Ами желания? Имаш ли? 

П: Да, те идват, краткотрайни и повърхностни. 

M: И какво правиш с тях? 

П: Какво мога да направя? Те идват и си отиват. Аз ги гледам. 

Понякога виждам тялото ми и ума ми ангажирани в изпълнението им. 

M: Чии желания се изпълняват? 

П: Те са част от света, в който живея. Те са просто там, както 

дърветата и облаците са там. 

M: Те не са ли признак за някакво несъвършенство? 

П: Защо трябва да бъдат? Те са каквито са, а аз съм каквото съм. Как 

може появата и изчезването на желанията да ме засяга? Разбира се, те 

влияят на формата и съдържанието на ума. 

M: Много добре. Каква е твоята работа? 

П: Аз съм пробационен служител. 

M: Какво означава това? 

П: Непълнолетни правонарушители се пускат на свобода условно и 

има специални служители, които следят поведението им и им помагат да 

получат обучение и да си намерят работа. 

M: Трябва ли да работиш? 

П: Кой работи? Работа се случва. 

M: Имаш ли нужда да работиш? 

П : Аз се нуждая от нея заради парите. Харесва ми, защото това ме 

поставя в контакт с живи същества. 
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M: За какво са ти необходими? 

П: Те може да имат нужда от мен и именно техните съдби ме 

накараха да поема тази работа. Един живот сме, в крайна сметка. 

M: Как стигна до сегашното си състояние? 

П: Ученията на Шри Рамана Махарши ме поставиха в пътя. Тогава се 

запознах с Дъглас Хардинг, който ми помогна и ми показаха как да работя 

върху "Кой съм аз?" 

M: Внезапно ли беше или постепенно? 

П: Беше съвсем неочаквано. Подобно на нещо отдавна забравено, 

което изплува в ума ми. Или, като внезапен проблясък на разбиране. 

"Колко просто", си казах, "Колко просто, аз не съм това, което си мислех, 

че съм! Аз не съм нито възприеманото, нито този, който възприема; аз съм 

единствено възприемането". 

М: Дори не и възприемането, а това, което прави всичко това 

възможно. 

П: Какво е любовта? 

M: Когато чувството за разграничение и отделеност отсъства, можеш 

да наречеш това любов. 

П: Защо има толкова много стрес в любовта между мъжа и жената? 

M: Тъй като елементът на щастие в нея е много важен. 

П: Не е ли така за всичките видове любов? 

M: Не е задължително. Любовта може да причини болка. Тогава 

наричаш това състрадание. 

П: Какво е щастието? 

M: Хармонията между вътрешното и външното е щастие. От друга 

страна, себеотъждествяването с външните причини е страдание. 

П: Как се случва себеотъждествяването? 

M: Аз-ът по своята същност знае само себе си. Поради липса на опит, 

каквото и да възприема, взема това за себе си. Очукан, той се научава да 

внимава (вивека) и да живее самостоятелно (вайрагя). Когато правилното 

поведение (упарати) стане естествено, мощен вътрешен порив 

(мумукшутва) го кара да търси своя източник. Свещта на тялото е запалена 

и всичко става ясно и ярко. 

П: Каква е истинската причина за страданието? 

M: Себеотъждествяването с ограниченото (вяктитва). Усещанията 

като такива, колкото и да са силни, не причиняват страдание. Умът бива 

смутен от погрешни идеи, пристрастен към мисленето: "Аз съм това", "Аз 

съм онова", като се страхува от загуба, жадува печалба и страда, когато е 

разочарован. 

П: Един мой приятел имаше ужасни сънища нощ след нощ. Спането 

го тероризираше. Нищо не можеше да му помогне. 

M: Компанията на наистина добрите (сатсанг) би му помогнала. 

П: Самият живот е един кошмар. 
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M: Възвишеното приятелство (сатсанг) е върховният лек за всички 

болести, физически и психически. 

П: Като цяло не може да се намери такова приятелство. 

M: Потърси вътре. Твоето собствено Себе е най-добрият ти приятел. 

П: Защо животът е толкова пълен с противоречия? 

М: Това служи, за да се разбие умствената гордост. Ние трябва 

разберем колко сме незначителни и безсилни. Докато се заблуждаваме с 

това, което ние си представяме да бъдем, да знаем, да имаме и да правим, 

ние наистина сме в тежко положение. Само чрез пълно себеотрицание има 

шанс да открием нашето истинско битие. 

П: Защо има толкова голямо наблягане върху себеотрицанието? 

M: Толкова колкото върху себереализацията. Лъжовният аз трябва да 

бъде изоставен преди истинския Аз да може да бъде намерен. 

П: Аз-ът, който наричате лъжовен, за мен е най-печално реален. Това 

е единственият аз, който знам. Това, което наричате истински Аз, е просто 

концепция, начин на говорене, създание на ума, атрактивен призрак. 

Моето всекидневно себе не е самата хубост, признавам, но то си е мое и 

само мое. Вие казвате, аз съм, или имам, друго себе. Виждате ли го - то 

реалност ли е за вас, или искате да ви вярвам за това, което вие самия не 

виждате? 

M: Не прибързвай с изводите. Конкретното не е нужно да бъде 

реално, приетото не е нужно да бъде лъжовно. Възприятията, базирани на 

усещания и оформени от паметта, предполагат възприемащ, чиято природа 

никога не си полагал грижи да разгледаш. Отдай му цялото си внимание, 

гледай го внимателно с любяща грижа и ще откриеш висини и дълбочини 

на битието, за каквито даже не си мечтал, тъй като сега си погълнат от този 

хилав образ за себе си. 

П: Аз трябва да бъда в подходящо настроение, за да наблюдавам 

внимателно себе си успешно. 

M: Трябва да бъдеш сериозен, устремен, наистина заинтересован. 

Трябва да си напълно добронамерен към себе си. 

П: Аз съм егоистичен, добре. 

M: Не си. Ти през цялото време унищожаваш себе си и близките си, 

като служиш на странни богове, недоброжелателни и неистински. 

Определено бъди егоист - по правилния начин. Желай си доброто, труди се 

за това, което е добро за теб. Унищожи всичко, което стои между теб и 

щастието. Бъди всички - обичай всички - бъди щастлив - дарявай щастие. 

Няма по-голяма радост от това. 

П: Защо има толкова много страдание в любовта? 

M: Всичкото страдание е родено от желанието. Истинската любов 

никога не е разочарована. Как може усещането за единство да бъде 

разочаровано? Каквото може да бъде осуетено е желанието за изява. 
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Такова желание е от ума. Както за всички неща от ума, чувството на 

неудовлетвореност е неизбежно. 

П: Какво е мястото на секса в любовта? 

M: Любовта е състояние на битие. Сексът е енергия. Любовта е 

мъдра, сексът е сляп. След като истинската природа на любовта и секса е 

разбрана, няма да има конфликт или объркване. 

П: Има толкова много секс без любов. 

M: Без любов всичко е зло. Самият живот без любов е зло. 

П: Какво може да ме накара да обичам? 

M: Ти си самата любов, когато не се страхуваш. 

Глава 29 - Живеенето е единствената цел на живота 

Питащ: Какво означава да се провалиш в Йога? Кой се проваля в 

Йога (йога бхрашта)? 

Махарадж: Това е само въпрос на незавършеност. Онзи, който не 

може да довърши своята Йога поради някаква причина, се нарича провален 

в Йога. Такъв провал е само временен, защото не може да има поражение в 

Йога. Тази битка е винаги печелена, защото е битка между истинското и 

лъжовното. Лъжовното няма шанс. 

П: Кой се проваля? Личността (вякти) или Себето (вякта)? 

M: Въпросът е неправилно поставен. Тук не става въпрос за провал, 

нито в краткосрочен план, нито в дългосрочен. Това е като вървене по 

дълъг и труден път в непозната страна. От всички неизброими стъпки само 

последната е тази, която ще те отведе до твоята дестинация. Но ти няма да 

разглеждаш всичките предишни стъпки като неуспехи. Всяка те докарва 

все по-близо до целта ти, дори когато трябва да се върнеш, за да 

заобиколиш препятствие. В действителност всяка стъпка те води към целта 

ти, защото да бъдеш винаги в движение, учейки, откривайки, разгръщайки, 

е твоя вечна съдба. Живеенето е единствената цел на живота. Себето не се 

идентифицира с успеха или неуспеха - самата идея да ставаш това или 

онова е немислима. Себето разбира, че успехът и провалът са относителни 

и свързани, че те са самата основа и вътъкът на живота. Поучи се от двете 

и иди отвъд. Ако не се поучиш, повтаряш. 

П: Какво трябва да науча? 

М: Да живееш без себезагриженост. За това ти трябва да знаеш 

твоето собствено истинско битие (сварупа) като несломимо, безстрашно, 

вечно надмогващо. Веднъж узнал с абсолютна сигурност, че нищо не може 

да те смущава освен твоето собствено въображение, ти успяваш да 

пренебрегнеш твоите желания и страхове, концепции и идеи и живееш 

само с истината. 

П: Каква може да е причината някои хора да успяват, а други да се 

провалят в Йога? Дали е съдба или характер, или е просто случайност ? 
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M: Никой никога не се проваля в Йога. Всичко е въпрос на степен на 

напредък. Той е бавен в началото и бърз накрая. Когато човек е напълно 

узрял, реализацията е експлозивна. Тя се случва спонтанно или при най-

малкия намек. Бързата не е по-добра отколкото бавната. Бавното узряване 

и бързият цъфтеж се редуват. И двете са естествени и правилни. 

В същото време, това е така само в ума. Както аз виждам нещата, 

реално няма нищо подобно. Образите възникват и изчезват в голямото 

огледало на съзнанието и само паметта им дава времева последователност. 

А паметта е материална - рушима, нетрайна, преходна. На такава крехка 

основа ние изграждаме чувство за лично съществуване - неясно, 

непостоянно, съноподобно. Тази съмнителна убеденост: "аз-съм-така-и-

така" замъглява неизменното състояние на чиста осъзнатост и ни кара да 

вярваме, че сме родени да страдаме и да умрем. 

П: Също както едно дете не може да прави друго освен да расте, така 

и човекът, принуден от природата, постига напредък. Защо да се напряга? 

Къде е необходимостта от Йога? 

M: Има напредък през цялото време. Всичко допринася за прогрес. 

Но това е прогрес на невежеството. Обхватът на невежеството може 

постоянно да се разширява, но въпреки това все си остава ограничение. 

Своевременно се появява Гуру да ни учи и вдъхновява да практикуваме 

Йога и идва узряването, в резултат на което вековната нощ на 

невежеството се разтваря пред изгряващото слънце на мъдростта. Но в 

действителност нищо не се случва. Слънцето е винаги там, няма нощ за 

него; умът, заслепен от идеята "аз съм тялото", постоянно тъче неговата 

нишка на илюзията. 

П: Ако всичко е част от естествен процес, къде е необходимостта от 

усилие? 

M: Дори усилието е част от него. Когато невежеството стане упорито 

и тежко и характерът стане извратен, усилията и болката, следствие от 

това, стават неизбежни. При пълно подчинение на природата не 

съществува усилие. Семето на духовния живот расте в тишина и тъмнина, 

докато дойде неговия час. 

П: Ние се натъкваме на някои велики хора, които в напреднала 

възраст стават детински, дребнави, заядливи и злобни. Как е възможно да 

се влошат толкова много? 

M: Те не са били перфектни Йоги с техните тела под пълен контрол. 

Или, те може да не са се грижили за защитата на телата им от естествен 

разпад. Човек не трябва да прави заключения без да разбира всички 

фактори. Преди всичко, човек не трябва да прави съждения за малоценност 

или превъзходство. Младостта е по-скоро въпрос на жизненост (прана), 

отколкото на мъдрост (джнана). 

П: Човек може и да остарява, но защо трябва да губи всичката си 

бдителност и различаване? 
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М: Съзнателността и несъзнателността, понеже са в тялото, зависят 

от състоянието на мозъка. Но Себето е отвъд двете, отвъд мозъка, отвъд 

ума. Недостатъкът на инструмента не дава отражение на неговия 

потребител. 

П: Казвали са ми, че реализираният никога няма да направи нещо 

неприлично. Той винаги ще се държи по примерен начин. 

M: Кой дава пример? Защо освободеният да трябва непременно да 

следва обичаите? В момента, в който той стане предвидим, той не може да 

бъде свободен. Неговата свобода се крие в това да бъде свободен да 

изпълни необходимото за момента, да се подчини на необходимостта на 

ситуацията. Свободата да се прави това, което човек обича, е наистина 

робство, докато да бъдеш свободен да правиш това, което трябва, което е 

правилно, е истинска свобода. 

П: И все пак трябва да има някакъв начин, по който да се разбере кой 

е реализиран и кой не е. Ако не се различава от другите, за какво е той? 

M: Онзи, който познава себе си, няма съмнения относно това. Нито 

пък се интересува дали другите разпознават неговото състояние или не. 

Рядкост е човекът, който разкрива неговата реализация, и щастливи са 

тези, които са го срещали, защото той го прави за тяхното трайно 

благосъстояние. 

П: Когато се огледа наоколо, човек се ужасява от обема на ненужно 

страдание, което се случва. Хората на които трябва да се помага не 

получават помощ. Представете си едно голямо болнично отделение пълно 

с неизлечими случаи, мятащи се и стенещи. Ако ви беше дадена властта да 

убиете всички и да сложите край на мъченията им, бихте ли го направил? 

M: Аз бих оставил на тях да решат. 

П: Но ако тяхната съдба е да страдат? Как може да се намесите в 

съдбата? 

M: Тяхната съдба е това, което се случва. Няма осуетяване на 

съдбата. Нима искаш да кажеш, че всеки живот е напълно определен при 

неговото раждане? Каква странна идея! Ако беше така, силата която го 

определя щеше да се погрижи за това никой да не страда. 

П: Какво ще кажете за причината и следствието? 

M: Всеки момент съдържа цялото минало и създава цялото бъдеще. 

П: Но миналото и бъдещето съществуват ли? 

M: Само в ума. Времето е в ума, пространството е в ума. Законът за 

причината и следствието също е начин на мислене. В действителност 

всичко е тук и сега и всичко е едно. Множествеността и разнообразието са 

единствено в ума. 

П: И все пак, вие сте за облекчаване на страданието, дори чрез 

унищожаване на тялото на неизлечимо болните. 

M: Отново, ти гледаш отвън, докато аз гледам отвътре. Аз не виждам 

страдащ, аз съм страдащият. Аз го познавам отвътре и правя това, което е 
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правилно, спонтанно и без усилие. Не следвам правила, нито определям 

правила. Аз тека с живота - с вяра и без съпротивление. 

П: Все пак вие изглежда сте много практичен човек в пълен контрол 

на своето непосредствено обкръжение. 

M: Какво друго очакваш от мен да бъда? Несретник? 

П: Въпреки това вие не можете да помогнете на друг много. 

M: Разбира се, че мога да помогна. Ти също можеш да помогнеш. 

Всеки може да помогне. Но страданието през цялото време бива 

пресъздавано. Човек може да унищожи в себе си корените на болката 

самият той. Другите могат да помогнат само за болката, но не и за нейната 

причина, която е бездънната глупост на човечеството. 

П: Тази глупост свършва ли някога? 

M: В човека - разбира се. Всеки момент може да стане. В 

човечеството - както ние го знаем - след много години. В творението - 

никога, понеже самото творение се корени в невежеството; материята сама 

по себе си е невежество. Да не знаеш и да не знаеш, че не знаеш, е причина 

за безкрайно страдание. 

П: Говорено ни е за великите аватари, спасителите на света. 

M: Дали го спасиха? Те идват и си отиват - а светът бъхти нататък. 

Разбира се, те направиха много и разкриха нови измерения в човешкия ум. 

Но да се говори за спасяване на света е преувеличено. 

П: Няма ли спасение за света? 

M: Кой свят искаш да спасиш? Светът на собствената си проекция? 

Спаси си го сам. Моят свят? Покажи ми моя свят и аз ще се справя с него. 

Аз не съм осъзнат за никакъв отделен от мен свят, който съм свободен да 

спася или да не спася. Какво се занимаваш със спасяването на света, когато 

целият свят се нуждае да бъде спасен от теб? Махни се от картината и да 

видим дали има нищо за спасяване. 

П: Вие като че ли подчертавате виждането, че без вас вашият свят 

нямаше да съществува и поради това единственото нещо, което можете да 

направите, е да прекратите шоуто, като го навиете на руло. Това не е 

изход. Дори ако светът беше мое собствено творение, това знание няма да 

го спаси. Това само го обяснява. Остава въпросът: защо съм създал този 

окаян свят и какво мога да направя, за да го променя? Вие като че ли 

казвате: забрави го и се любувай на собствената си слава. Със сигурност 

нямате предвид това. Описанието на болестта и нейните причини не я 

лекува. Това, което е нужно, е правилното лекарство. 

M: Описанието и причината са лекарството за заболяване, причинено 

от невъзприемчивост и глупост. Също както заболяване от дефицит бива 

излекувано чрез доставката на липсващия фактор, така заболяванията на 

живеенето биват излекувани от добра доза интелигентна непривързаност 

(вивека - вайрагя). 
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П: Вие не можете да спасите света чрез проповядване на съвети за 

съвършенство. Хората са такива, каквито са. Трябва ли те да страдат? 

M: Докато те са такива, каквито са, няма как да избегнат 

страданието. Отстрани чувството за отделеност и няма да има конфликт. 

П: Съобщението в печата може да е само хартия и мастило. Именно 

текстът е това, което има значение. Като анализираме света по елементи и 

качества, ние изпускаме най-важното - неговото значение. Вашето 

свеждане на всичко до съновидение пренебрегва разликата между съня на 

едно насекомо и съня на един поет. Всичко е сън, така е. Но не всички са 

еднакви. 

M: Сънищата не са еднакви, но сънуващият е един. Аз съм 

насекомото. Аз съм поетът - в съня. Но в действителност аз не съм никое 

от двете. Аз съм отвъд всички сънища. Аз съм светлината, в която всички 

сънища се появяват и изчезват. Аз съм както вътре, така и извън съня. 

Също както човек с главоболие знае болката и също знае, че той не е 

болката, така аз знам съня, себе си сънуващ и себе си не-сънуващ - всичко 

едновременно. Аз съм това, което съм, и преди, и след съня. Но аз не съм 

това, което виждам в съня.  

П: Всичко това е въпрос на въображение. Един си въобразява, че 

сънува, друг си въобразява, че не сънува. Не е ли едно и също? 

М: Едно и също е и не е едно и също. Не-сънуването, като интервала 

между две съновидения е, разбира се, част от сънуването. Не-сънуването, 

като стабилна хватка и свободно от времето пребиваване в реалността, 

няма нищо общо със сънуването. В този смисъл аз никога не сънувам, нито 

ще сънувам. 

П: Ако както съня, така и бягството от съня, са измислици, какъв е 

изходът? 

M: Няма нужда от изход! Не виждаш ли, че изходът също е част от 

съня? Всичко, което трябва да направиш, е да видиш съня като сън. 

П: Ако започна практиката да отхвърлям всичко като сън, къде ще ме 

отведе това? 

M: Където и да те отведе, това ще бъде сън. Самата идея за отиване 

отвъд съня е илюзорна. Защо да отиваш някъде? Просто осъзнай, че 

сънуваш сън, който наричаш свят, и да спри да търсиш пътища за 

излизане. Сънят не е твой проблем. Твоят проблем е, че ти харесваш една 

част от твоя сън, а друга не. Обичай всичко или нищо от него и спри да се 

оплакваш. Когато си видял съня като сън, си направил всичко, което е 

нужно да бъде направено. 

П: Сънуването от мисленето ли се причинява? 

M: Всичко е игра на идеи. В състоянието свободно от мислене 

(нирвикалпа самадхи) нищо не бива възприемано. Коренната идея е "аз 

съм". Тя разстройва състоянието на чисто съзнание и е последвана от 

безброй усещания и възприятия, чувства и идеи, които в тяхната 
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съвкупност представляват Бог и Неговия свят. "Аз съм" остава като 

свидетел, но всичко се случва по волята на Бог. 

П: Защо не по моя воля? 

M: Отново разделяш себе си - на Бог и свидетел. Двете са едно. 

Глава 30 - Ти си свободен СЕГА 

Питащ: Има толкова много теории за природата на човека и 

вселената. Теория за сътворението, теория за илюзията, теория за съня - 

колкото искаш. Коя е вярната? 

Махарадж: Всички са верни, всички са лъжа. Можеш да избереш 

някоя, която ти харесва най-много. 

П: Вие като че предпочитате теорията за съня. 

M: Всички те са начини на изразяване. Някои предпочитат един 

начин, други друг. Теориите не са нито правилни, нито погрешни. Те са 

опити за обяснение на необяснимото. Не теорията има значение, а начинът, 

по който бива тествана. Изпробването на теорията я прави плодоносна. 

Експериментирай с която и да е теория - ако си наистина задълбочен и 

искрен, реалността ще бъде твоя. Като живо същество, ти си хванат в 

несъстоятелна и болезнена ситуация и търсиш изход. Предлагани са ти 

няколко плана на твоя затвор; никой от тях съвсем истински. Но всички те 

имат някаква стойност, само ако си напълно сериозен. Това което 

освобождава е усърдието, а не теорията. 

П: Теорията може да бъде подвеждаща и усърдието - сляпо. 

M: Твоята задълбоченост ще те напътства. Предаността към целта на 

свободата и съвършенството ще те накара да се откажеш от всички теории 

и системи и да живееш чрез мъдрост, интелигентност и активна любов. 

Теориите може да са добри като изходни точки, но трябва да бъдат 

изоставени; колкото по-скоро - толкова по-добре. 

П: Има Йогин, който казва, че за реализацията осемчленната Йога не 

е необходима; че самата сила на волята ще свърши работа. Достатъчно е да 

се концентрираш върху целта с пълно доверие в силата на чистата воля, за 

да получиш безусилно и бързо това, което за други са необходими 

десетилетия да го постигнат. 

M: Концентрация, пълно доверие, чиста воля! С такива активи не е 

чудно, че човек постига незабавно. Тази Йога на волята е добра за зрелия 

търсещ, който е оставил всички желания освен едно. В края на краищата, 

какво друго е волята, освен устойчивост на сърцето и ума. При такава 

твърдост, всичко може да бъде постигнато. 

П: Аз чувствам, че Йогинът нямаше предвид целенасоченост, 

водеща до непрекъснато преследване и приложение. Той имаше предвид, 

че когато волята е фиксирана върху целта, няма нужда от преследване или 

приложение. Самият факт на намерението привлича неговия обект. 
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M: Каквото и име да му дадеш: воля, постоянна цел или 

еднонасоченост на ума, ти се обръщаш към задълбочеността, искреността, 

честността. Когато си твърдо решен, ти правиш всеки инцидент, всяка 

секунда от твоя живот, да служи на твоята цел. Ти не си губиш времето и 

енергията за други неща. Ти си изцяло посветен; наречи го воля, любов 

или просто честност. Ние сме сложни същества, във война вътре и вън. 

Ние си противоречим през цялото време, отменяйки днес работата от 

вчера. Нищо чудно, че сме затънали. Малко интегрираност доста би 

променила нещата. 

П: Кое е по-силно, желанието или съдбата? 

M: Желанието оформя съдбата. 

П: А съдбата формира желанието. Моите желания са обусловени от 

наследственост и обстоятелства, от възможности и инциденти, от това, 

което ние наричаме съдба. 

М: Да, може да се каже. 

П: В кой момент съм свободен да желая това, което искам да желая? 

M: Ти си свободен сега. Кое е това, което искаш да желаеш? 

Пожелай го. 

П: Разбира се, че съм свободен да желая, но не съм свободен да 

действам спрямо желанието ми. Други пориви ще ме отклонят. Моето 

желание не е достатъчно силно, дори ако то има моето одобрение. Други 

желания, които не одобрявам, са по-силни. 

M: Може би се самозалъгваш. Може би даваш израз на истинските си 

желания, а тези, които не одобряваш биват държани на дъното в името на 

благоприличието. 

П: Може и да е така, както казвате, но това е друга теория. Фактът е, 

че не се чувствам свободен да желая това, което аз мисля, че трябва, и 

когато изглежда, че желая правилно, не действам по съответния начин.   

М: Всичко се дължи на слабост на ума и разпиляност на мозъка. 

Събери и укрепи твоя ум и ще откриеш, че твоите мисли и чувства, думи и 

действия ще се интегрират в посоката на твоята воля. 

П: Отново неизпълним съвет! Да интегрираш и засилиш ума не е 

лесна задача! Как се започва? 

M: Можеш да започнеш само от мястото, където се намираш. Ти си 

тук и сега, не можеш да излезеш от тук и сега. 

П: Но какво мога да направя тук и сега? 

M: Можеш да бъдеш осъзнат за твоето съществуване - тук и сега.   

П: Това ли е всичко? 

M: Това е всичко. Няма нищо повече. 

П: През цялото ми будуване и сънуване аз съзнавам себе си. Това не 

ми помага много. 

M: Бил си осъзнат за мисленето, чувстването, правенето. Ти не си 

бил осъзнат за твоето съществуване. 
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П: Кой е новият фактор, който искате да въведа? 

M: Отношението на чисто свидетелстване, на гледане на събитията, 

без да участваш в тях. 

П: Каква работа ще ми свърши това? 

M: Слабият ум се дължи на липса на интелигентност, на разбиране, 

което отново е в резултат на не-осъзнаване. Чрез стремеж към осъзнаване 

ти събираш ума си и го засилваш. 

П: Може да съм напълно осъзнат за това, което се случва, и въпреки 

това съвсем не съм в състояние да му повлияя по някакъв начин. 

M: Грешиш. Каквото се случва, е проекция на твоя ум. Слабият ум не 

може да контролира своите собствени проекции. Затова бъди осъзнат за 

своя ум и неговите проекции. Ти не можеш да контролираш това, което не 

знаеш. От друга страна, знанието дава сила. На практика това е много 

просто. За да контролираш себе си - знай себе си. 

П: Може би ще мога да се контролирам, но ще бъда ли в състояние 

да се справям с хаоса в света? 

М: Няма хаос в света освен хаоса, който твоят ум създава. Той е 

създаден от егото, в смисъл че в самия му център е лъжовната идеята за 

себе си, че си нещо различно и отделно от други неща. В действителност 

ти не си нещо, нито отделен. Ти си безкрайна потенциалност; 

неизчерпаема възможност. Понеже ти си, всичко може да бъде. Вселената 

е само частична проява на твоя неограничен капацитет да ставаш. 

П: Намирам, че съм изцяло мотивиран от желанието за удоволствие 

и страха от болката. Колкото и благородно да е моето желание и оправдан 

моя страх, удоволствието и болката са двата полюса, между които животът 

ми се колебае. 

M: Отиди до източника на болката и удоволствието, желанието и 

страха. Наблюдавай, изследвай, опитай се да вникнеш. 

П: И желанието, и страхът, са чувства, причинени от физически или 

умствени фактори. Те са там, лесно наблюдаеми. Но защо са там? Защо 

искам удоволствие и се страхувам от болка? 

M: Удоволствието и болката са състояния на ума. Докато мислиш, че 

си ума, или по-скоро тяло-ума, ти си обречен да повдигаш такива въпроси. 

П: И когато осъзная, че не съм тялото, ще бъда свободен от желание 

и страх? 

M: Докато има тяло и ум, който да защитава тялото, привличанията и 

отвращенията ще оперират. Те ще бъдат там, в областта на събитията, но 

няма да те засягат. Фокусът на твоето внимание ще бъде другаде. Ти няма 

да бъдеш разсейван. 

П: И все пак те ще бъдат там. Никога ли човек няма да бъде напълно 

свободен? 
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M: Ти си напълно свободен дори и сега. Това, което наричаш съдба 

(карма), е само резултат на собствената ти воля да живееш. Колко силна е 

тя, можеш да прецениш по универсалния ужас от смъртта. 

П: Хората умират доброволно доста често. 

M: Само когато алтернативата е по-лоша от смъртта. Но такава 

готовност да умреш произтича от същия източник на волята за живот, 

който е източник по-дълбок дори от самия живот. Да бъдеш живо 

същество не е крайното състояние; има нещо отвъд, нещо много по-

прекрасно, което не е нито съществуване, нито несъществуване, нито 

живо, нито не-живо. Това е състояние на чиста осъзнатост, отвъд 

ограниченията на пространството и времето. Веднъж щом илюзията, че си 

тялото и ума, е изоставена, смъртта губи своя ужас; тя се превръща в част 

от живота. 

Глава 31 - Не подценявай вниманието 

Питащ: Като ви гледам, вие изглежда сте беден човек с много 

ограничени средства, изпитващ всички проблеми, свързани с бедността и 

възрастта, както всички останали. 

Махарадж: Ако бях много богат, какво значение би имало това? Аз 

съм това, което съм. Какво друго мога да бъда? Не съм нито богат, нито 

беден; аз съм себе си. 

П: И все пак, вие изпитвате удоволствие и болка. 

M: Изпитвам ги в съзнанието, но аз не съм нито съзнанието, нито 

неговото съдържание. 

П: Вие казвате, че в нашето истинско същество ние всички сме 

равни. Как става така, че вашето преживяване е толкова различно от 

нашето. 

M: Моето действително преживяване не е по-различно. Моята 

оценка и отношение се различават. Виждам същия свят, който и ти, но не 

по същия начин. Няма нищо мистериозно в това. Всеки вижда света през 

идеята, която има за себе си. Както си мислиш, че си, така мислиш, че е 

света. Ако се мислиш за отделен от света, светът ще се появи като отделен 

от теб и ще изпитваш желание и страх. Аз не виждам света като отделен от 

мен и така за мен няма нищо, което да желая, или от което да се страхувам. 

П: Вие сте една точка от светлина в света. Не всеки е така. 

M: Няма абсолютно никаква разлика между мен и другите, освен в 

моето знаене на себе си, такъв какъвто съм. Аз съм всичко. Аз го знам със 

сигурност, а ти не. 

П: Значи ние така или иначе сме различни. 

М: Не, не сме. Разликата е само в ума и е временна. Аз бях като теб, 

ти ще бъдеш като мен. 

П: Бог е направил доста разнообразен свят. 
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M: Разнообразието е единствено в теб. Виж себе си, такъв какъвто 

си, и ще видиш света, такъв какъвто е - един-единствен блок на реалността, 

неделим, неописуем. Твоята собствена творческа енергия проектира върху 

нея картина и всички твои въпроси се отнасят до картината. 

П: Тибетски Йоги пише, че Бог създава света с определена цел и го 

управлява според план. Целта е благородна и планът е съвсем разумен. 

M: Всичко това е временно, докато аз съм заинтересован от вечното. 

Боговете и техните вселени идват и си отиват, аватари се редуват в 

безкрайна последователност и накрая ние сме обратно при източника. Аз 

говоря само за предвечния източник на всички богове с всичките си 

вселени: минали, настоящи и бъдещи. 

П: Знаете ли ги? Помните ли ги? 

M: Когато няколко момчета организират игра за забавление, какво 

има да се гледа и да се помни? 

П: Защо половината човечество е мъжко и половината женско? 

M: За тяхно щастие. Безличностното (авякта) става личностно 

(вякта) в името на щастието във взаимоотношението. Чрез милостта на 

моя Гуру мога да гледам с еднакво око, както на безличностното, така и на 

личностното. Двете за мен са едно. В живота личностното се слива с 

безличностното. 

П: Как личностното възниква от безличностното? 

M: Двете са само аспекти на едната Реалност. Не е правилно да се 

говори за едното като предшестващо другото. Всички тези идеи 

принадлежат на будното състояние. 

П: Какво докарва будното състояние? 

M: В основата на цялото творение лежи желанието. Желанието и 

въображението се подхранват и подсилват взаимно. Четвъртото състояние 

(турия) е състояние на чисто свидетелстване, непривързано осъзнаване, 

безстрастно и безмълвно. То е като пространство, незасегнато от каквото и 

да съдържа. Телесните и психическите проблеми не го достигат - те са 

отвън, "там", докато свидетелят е винаги "тук". 

П: Кое е реално, субективното или обективното? Аз съм склонен да 

вярвам, че обективната вселена е реална, а моята субективна психика е 

непостоянна и преходна. Вие като че ли претендирате за реалност на 

вашите вътрешни, субективни състояния, и отричате цялата реалност на 

действителния, външния свят. 

M: Както субективното, така и обективното, са изменчиви и 

преходни. Няма нищо реално в тях. Намери постоянното в преминаващото, 

единственият постоянен фактор във всяко преживяване. 

П: Кой е този постоянен фактор? 

M: Да ти го давам под различни имена и да го посочвам по разни 

начини, няма да ти помогне много, докато нямаш капацитета да видиш. 

Човек със замъглено зрение няма да види папагала на клона на едно дърво, 
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колкото и да го караш да погледне. В най-добрия случай, той ще види твоя 

сочещ пръст. Първо очисти твоята визия, научи се да виждаш, вместо да се 

взираш, и ще възприемеш папагала. Също така трябва да гориш от желание 

да видиш. За себепознание имаш нужда, както от по-голяма яснота, така и 

от усърдие. Имаш нужда от зрялост на сърцето и ума, които идват чрез 

сериозно приложение в ежедневието на колкото и малко да си разбрал. В 

Йога няма такова нещо като компромис. 

Ако искаш да съгрешаваш, греши сърдечно и открито. Греховете 

също имат своите уроци, които да поучат искрения грешник, както 

добродетелите - искрения светец. Това, което е катастрофално, е 

смесването на двете. Нищо не може да те блокира толкова ефективно както 

компромиса, защото това показва липса на искреност, без която нищо не 

може да се направи. 

П: Аз одобрявам аскетизма, но на практика съм изцяло за лукса. 

Навикът да гоня удоволствието и да отбягвам болката е толкова вкоренен в 

мен, че всичките ми добри намерения, съвсем живи на нивото на теорията, 

нямат корени в моя всекидневен живот. Да ми кажете, че не съм праведен 

не ми помага, защото аз просто не знам как да направя себе си праведен. 

M: Ти не си нито праведен, нито неправеден - даването на имена на 

умствените състояния служи само за да изразиш своето одобрение или 

неодобрение. Проблемът не е твой - той е единствено на твоя ум. Започни 

като се разграничиш от ума си. Непоколебимо си напомняй, че ти не си 

ума, и че неговите проблеми не са твои. 

П: Аз може да продължа да си казвам: "аз не съм ума, проблемите му 

не ме засягат", но умът остава и неговите проблеми остават точно както са 

били. Сега, моля ви, не ми казвайте, че това е така, защото не съм 

достатъчно усърден, и че трябва да бъда по-усърден! Знам го и го 

признавам, но само ви питам - как се прави? 

M: Поне питаш! Достатъчно адекватно, като за начало. Продължавай 

да разсъждаваш, да се чудиш, жадувайки да намериш начин. Бъди 

съзнателен за себе си, гледай своя ум, отдай му цялото си внимание. Не 

търси бързи резултати; може да няма забележими от теб такива. Без да 

разбереш, твоята психика ще претърпи промяна, ще има повече яснота в 

мисленето ти, щедрост в чувствата ти, чистота в поведението ти. Не е 

нужно да се стремиш към това - ти така или иначе ще станеш свидетел на 

промяната. Понеже това, което си сега, е резултат от невнимание, това, в 

което ще се превърнеш, ще бъде плод на вниманието. 

П: Защо самото внимание прави нещата различни? 

M: Досега животът ти е бил тъмен и неспокоен (тамас и раджас). 

Вниманието, бдителността, съзнанието, яснотата, живината, жизнеността, 

са прояви на целостта, на единството с твоята истинска природа (саттва). 

В естеството на саттва е да примирява и неутрализира тамас и раджас и 
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да възстановява личността в съответствие с истинската природа на Себето. 

Саттва е верен слуга на Себето; вечно внимателен и покорен. 

П: И ще го постигна чрез простото внимание? 

М: Не подценявай вниманието. Това означава интерес, също и 

любов. За да знаеш, да направиш, да откриеш или да създадеш, ти трябва 

да отдадеш сърцето си за това - което означава внимание. Всички 

благословии произтичат от него. 

П: Вие ни съветвате да се съсредоточим върху "аз съм". Това също 

ли е форма на внимание? 

M: Какво друго? Отдай цялото си внимание на най-важното в живота 

ти - ти самия. Ти си центърът на твоята лична вселена - без да знаеш 

центъра какво друго можеш да знаеш? 

П: Но как мога да позная себе си? За да знам себе си, трябва да бъда 

извън себе си. Но това, което е извън мен, не може да бъде мен. Така че, 

изглежда, не мога да позная себе си, а само това, което смятам, че съм. 

M: Точно така. Така както не можеш да видиш лицето си, а само 

своето отражение в огледалото, така можеш да знаеш само твоя образ, 

отразен в неопетненото огледало на чистото съзнание. 

П: Как мога да получа толкова неопетнено огледало? 

M: Очевидно, чрез премахване на петната. Виж петната и ги 

премахни. Древното учение е напълно валидно. 

П: Какво е виждането и какво е премахването? 

M: Естеството на перфектното огледалото е такова, че не можеш да 

го видиш. Каквото и да можеш да видиш, трябва да е петно. Отвърни се от 

него, отхвърли го, знай го като нежелателно. 

П: Всички възприемчивости петна ли са? 

M: Всички са петна. 

П: Целият свят е петно. 

М : Да, това е така. 

П: Какъв ужас! Значи вселената няма никаква стойност? 

М: Тя има огромна стойност. Отивайки отвъд нея реализираш себе 

си. 

П: Но защо въобще е възникнала? 

M: Ще узнаеш това, когато тя изчезне. 

П: Ще изчезне ли някога? 

М: Да, за теб. 

П: Кога започна? 

M: Сега. 

П: Кога ще свърши? 

M: Сега. 

П: Тя не свършва сега?! 

M: Ти не й позволяваш. 

П: Искам да й позволя. 
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М: Не го правиш. Целият ти живот е свързан с нея. Твоето минало и 

бъдеще, твоите желания и страхове, всички те се коренят в света. Без света, 

къде си, кой си? 

П: Но аз точно това дойдох да разбера. 

M: И аз точно това ти казвам: намери опора отвъд и всичко ще бъде 

ясно и лесно. 

Глава 32 - Животът е върховният Гуру 

Питащ: Ние двамата дойдохме от далечни страни; единият от нас е 

британец, а другият американец. Светът, в който сме се родили, се разпада 

и, бидейки млади, сме загрижени. Старите хора се надяват, че ще си умрат, 

но младите не разполагат с такава надежда. Някои от нас може да откажат 

да убиват, но никой не може да откаже да бъде убит. Можем ли да се 

надяваме светът да се оправи в рамките на нашия живот? 

Махарадж: Какво ви кара да мислите, че светът ще загине? 

П: Инструментите за унищожение са станали невероятно мощни. 

Също така, самата ни производителност е станала разрушителна за 

природата и за нашите културни и социални ценности. 

M: Вие говорите за настоящите времена. Така е било винаги и 

навсякъде. Но тежката ситуация може да бъде временна и локална. След 

като премине, тя ще бъде забравена. 

П: Мащабът на предстоящата катастрофа е невероятно голям. Ние 

живеем насред експлозия. 

M: Всеки човек страда сам и умира сам. Цифрите са без значение. 

Има също толкова смърт, когато умират един милион, колкото когато 

загива един. 

П: Природата убива с милиони, но това не ме плаши. Може да има 

трагедия или мистерия в това, но не и жестокост. Това, което ме ужасява, е 

предизвиканото от човека страдание, разруха и опустошение. Природата е 

великолепна в своето съграждане и разграждане. Но в действията на 

човека има подлост и лудост. 

M: Така е. Значи не страданието и смъртта са твой проблем, а 

подлостта и лудостта в корена им. Не е ли подлостта също форма на 

лудост? И не е ли лудостта неправилна употреба на ума? Проблемът на 

човечеството лежи единствено в неправилната употреба на ума. Всички 

съкровища на природата и духа са отворени за човек, който ще използва 

своя ум правилно. 

П: Какво е правилното използване на ума? 

M: Страхът и алчността причиняват неправилна употреба на ума. 

Правилната употреба на ума е в служба на любовта, на живота, на 

истината, на красотата. 
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П: Лесно да се каже, трудно е да се направи. Любов към истината, 

към човека, към добрата воля - какъв лукс! Ние се нуждаем много от това, 

за да оправим света, но кой ще го достави? 

M: Можеш да прекараш цяла вечност да търсиш другаде истина и 

любов, интелигентност и добра воля, умолявайки Бог и човек - все 

напразно. Ти трябва да започнеш в себе си, със себе си - това е неумолим 

закон. Не можеш да промениш изображението без да промениш лицето. 

Първо разбери, че твоят свят е само отражение на теб самия и спри да 

намираш вина в отражението. Наблюдавай се, поправи се - умствено и 

емоционално. Физическото ще последва автоматично. Говорите толкова 

много за реформи: икономически, социални, политически. Оставете 

реформите настрана и обърнете внимание на реформатора. Какъв свят 

може да създаде човек, който е глупав, алчен и безсърдечен? 

П: Ако трябва да чакаме за промяна на сърцето, ние ще трябва да 

чакаме неопределено време. Вашият хубав съвет за съвършенство е 

неизпълним, също така събуждащ отчаяние. Когато всички са перфектни, 

светът ще бъде съвършен. Колко безполезна всеизвестна истина! 

M: Аз не казах това. Казах само, че ти не можеш да промениш света, 

преди да промениш себе си. Не съм казал - преди да промениш всички. 

Това не е необходимо, нито е възможно да промениш другите. Но ако 

можеш да промениш себе си, ще откриеш, че не е необходима друга 

промяна. За да промениш картината, ти просто променяш филмовата 

лента, не атакуваш кино екрана! 

П: Как може да сте толкова сигурен в себе си? Откъде знаете, че 

това, което казвате, е вярно? 

М: Не за себе си съм сигурен, сигурен съм за теб. Всичко, от което се 

нуждаеш, е да спреш да търсиш вън това, което може да бъде намерено 

само вътре. Оправи твоята визия преди да действаш. Ти страдаш от остра 

заблуда. Проясни ума си, очисти сърцето си, освети живота си - това е най-

бързият начин за промяна в твоя свят. 

П: Толкова много светци и мистици живяха и умряха. Те не 

промениха моя свят. 

M: Как биха могли? Твоят свят не е техен, нито техният твой. 

П: Несъмнено има фактически свят, общ за всички. 

M: Светът на нещата, на енергията и материята ли? Дори ако имаше 

такъв общ свят на нещата и силите, той не е светът, в който живеем. 

Нашият е един свят на чувства и идеи, привличания и отблъсквания, на низ 

от ценности, мотиви и стимули, умствен свят като цяло. Биологично имаме 

нужда от много малко, нашите проблеми са от различен порядък. 

Проблемите, създадени от желанията и страховете и от погрешни идеи, 

могат да бъдат решени само на нивото на ума. Трябва да покориш своя 

собствен ум, а за това трябва да отидеш отвъд него. 

П: Какво означава да се отиде отвъд ума? 
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M: Ти си преминал отвъд тялото, нали? Не следиш отблизо 

храносмилането, обръщението или отделянето. Те са станали автоматични. 

По същия начин умът трябва да работи автоматично, без да привлича 

внимание. Това няма да се случи, докато умът не заработи безупречно. 

През повечето време ние сме съзнателни за ума и тялото, защото те 

постоянно зоват за помощ. Болката и страданието са само тялото и умът, 

крещящи за внимание. За да отидеш отвъд тялото, трябва бъдеш здрав. За 

да отидеш отвъд ума, умът ти трябва да е в идеален ред. Ти не можеш да 

оставиш бъркотия зад себе си и да отидеш отвъд. Бъркотията ще те завлече 

обратно. "Изхвърли си боклука" изглежда е универсален закон. И 

справедлив закон също. 

П: Мога ли да ви попитам как отидохте отвъд ума? 

M: Чрез милостта на моя Гуру. 

П: Каква форма прие неговата милост? 

M: Той ми каза истината. 

П: Какво ви каза? 

M: Той ми каза, че съм Върховната Реалност. 

П: Какво направихте тогава? 

M: Вярвах му и го помнех. 

П: Това ли е всичко? 

М: Да, аз го помнех; помнех какво ми каза. 

П: Искате да кажете, че това е достатъчно? 

М: Какво има повече за правене? Беше си много нещо да помня Гуру 

и думите му. Моят съвет към теб е още по-лесен - просто помни себе си. 

"Аз съм" е достатъчно, за да излекува ума ти и да те отведе отвъд. Само 

имай известно доверие. Аз не те заблуждавам. Защо да го правя? Искам ли 

нещо от теб? Желая ти доброто - такава е моята природа. Защо да те 

заблуждавам? Здравият разум също ще ти каже, че за да изпълниш някое 

желание, ти трябва да държиш ума си върху него. Ако искаш да знаеш 

истинската си природа, трябва да държиш себе си в ума си през цялото 

време, докато тайната на твоето битие не бъде разкрита. 

П: Защо да помниш себе си би довело човек до себереализация? 

M: Защото те не са друго освен два аспекта на едно и също 

състояние. Помненето на себе си е в ума, себереализацията е отвъд ума. 

Образът в огледалото е на лицето отвъд огледалото. 

П: Приемам. Но каква е целта? 

M: За да помогне на другите, човек трябва да бъде отвъд нуждата от 

помощ. 

П: Всичко, което искам, е да бъда щастлив. 

M: Бъди щастлив, за да даряваш щастие. 

П: Нека другите се грижат сами за себе си. 

M: Сър, вие не сте отделен. Щастието, което не можеш да споделиш, 

е лъжовно. Само споделимото е истински желателно. 
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П: Добре. Но необходим ли ми е Гуру? Каквото ми казахте е просто 

и убедително. Аз ще го помня. Това не ви прави мой Гуру. 

M: Не почитането на човека е от решаващо значение, а 

устойчивостта и дълбочината на твоята преданост към задачата. Самият 

живот е Върховният Гуру; бъди внимателен на неговите уроци и покорен 

на неговите повели. Когато техният източник се персонализира, имаш 

външен Гуру; когато ги получаваш директно от живота, Гуруто е вътре. 

Помни, чуди се, съзерцавай, живей с него, обичай го, расти в него, расти с 

него, направи го собствено - словото на твоя Гуру, външния или 

вътрешния. Приложи го във всичко и ще получиш всичко. Аз го правех. 

Всичкото си време отдавах на моя Гуру и на това, което той ми каза. 

П: Аз съм писател по професия. Можете ли да ми дадете някакъв 

съвет, специално за мен? 

M: Писането е както талант, така и умение. Расти в таланта и 

развивай умението. Желай това, което си струва да се желае и го желай 

силно. Също както избираш своя път в тълпата, минавайки между хората, 

така намери своя път между събитията без да изпускаш основната си 

посока. Лесно е ако си задълбочен. 

П: Толкова много пъти споменахте необходимостта да бъдеш 

задълбочен. Но ние не сме хора с единна воля. Ние сме куп от желания и 

нужди, инстинкти и подтици. Те изпълзяват едни връз други; понякога 

едно, понякога друго доминира, но никога за дълго. 

М: Няма нужди, само желания. 

П: Да ядеш, да пиеш, да подслониш тялото; да живееш ли? 

M: Единственото фундаментално желание е желанието да живееш. 

Всичко друго зависи от него. 

П: Ние живеем, защото трябва. 

M: Ние живеем, защото желаем сетивно съществуване. 

П: Нещо толкова универсално не може да бъде погрешно. 

М: Не е погрешно, разбира се. За своето място и време нищо не е 

погрешно. Но когато се занимаваш с истината, с реалността, трябва да 

поставиш под въпрос всичко, самият си живот. Като утвърждаваш 

необходимостта от сетивно и интелектуално преживяване, ти ограничаваш 

твоето изследване до търсене на комфорт. 

П: Аз търся щастие, не комфорт. 

M: Освен комфорта на тялото и ума, какво щастие знаеш? 

П: Има ли друго? 

M: Открий сам за себе си. Поставяй под въпрос всеки порив, не 

смятай никое желание за основателно. Изпразни се от притежание, 

физическо и умствено; свободен от всякаква себезагриженост, бъди 

отворен за разкриване. 

П: Част от индийската духовна традиция е, че простото живеене в 

близостта до светец или мъдрец е благоприятно за освобождение и 
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никакви други средства не са необходими. Защо не организирате един 

Ашрам, така че хората да могат да живеят близо до вас? 

М: В момента, в който създам институция, ставам неин затворник. В 

интерес на истината, аз съм на разположение на всички. Общият покрив и 

храна няма да направи хората по-добре дошли. "Да живееш в близост" не 

означава да дишате същия въздух. Това означава доверие и послушание, да 

не позволяваш добрите намерения на учителя да отиват на вятъра. Дръж 

Гуру винаги в сърцето си и не забравяй инструкциите му - това е реалното 

пребиваване с истинското. Физическата близост е най-маловажна. Направи 

целия си живот израз на вярата и любовта ти към учителя - това е реалното 

живеене с Гуру. 

Глава 33 - Всичко се случва от само себе си 

Питащ: Джнани умира ли? 

Махарадж: Той е отвъд живота и смъртта. Каквото ние приемаме за 

неизбежно - да се родиш и да умреш - на него му изглежда като начин на 

проява на движение в недвижимото, промяна в неизменното, край в 

безкрайното. За джнани е очевидно, че нищо не се ражда и нищо не умира, 

нищо не трае и нищо не се променя, всичко е такова, каквото е – без време. 

П: Казвате, че джнани е отвъд. Отвъд какво? Отвъд знанието? 

M: Знанието има своя изгрев и залез. Съзнанието се появява и 

изчезва. Това е въпрос на всекидневно явление и наблюдение. Ние всички 

знаем, че понякога сме съзнателни, а понякога не. Когато не сме 

съзнателни, това ни изглежда като тъмнина или празнота. Но джнани 

осъзнава себе си като нито съзнателен, нито несъзнателен, а само осъзнат, 

свидетел на трите състояния на ума и тяхното съдържание. 

П: Кога започва това свидетелстване? 

M: За джнани нищо няма начало или край. Както солта се разтваря 

във вода, така всичко се разтваря в чистото битие. Мъдростта е вечно 

отричане на нереалното. Да видиш нереалното е мъдрост. Отвъд това лежи 

неизразимото. 

П: В мен съществува убеждението "аз съм тялото". Разбира се, аз 

говоря от невежество. Но състоянието да усещаш себе си като тяло, тяло-

ум, ум-тяло или дори чист ум - кога започна? 

M: Не може да се говори за начало на съзнанието. Самите идеи за 

начало и време са в съзнанието. За да се говори разумно за началото на 

нещо, ти трябва да излезеш от него. А в момента, в който излезеш, ти 

осъзнаваш, че няма такова нещо и никога не е имало. Има само реалност, в 

която никое "нещо" няма някакво собствено съществуване. Както вълните 

са неразделни от океана, така цялото съществуване се корени в битието. 

П: Факт е, че тук и сега аз ви питам: кога възникна чувството "аз съм 

тялото"? При моето раждане? Или тази сутрин? 
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M: Сега. 

П: Но аз си спомням, че го имаше също и вчера! 

M: Споменът за вчера е единствено сега. 

П: Но със сигурност аз съществувам във времето. Имам минало и 

бъдеще. 

M: Ето как си въобразяваш - сега. 

П: Трябва да е имало някакво начало. 

M: Сега. 

П: Ами край? 

M: Каквото няма начало не може да има край. 

П: Но аз съзнавам въпроса си. 

M: На илюзорен въпрос не може да се отговори. Той може само да се 

разглежда като илюзорен. 

П: За мен е реален. 

M: Кога ти изглежда реален? Сега. 

П: Да, той е съвсем реален за мен - сега. 

M: Какво му е реалното на твоя въпрос? Той е състояние на ума. 

Никое състояние на ума не може да бъде по-реално, отколкото самия ум. 

Умът реален ли е? Той е само колекция от състояния, всяко едно от тях 

преходно. Как може поредица от преходни състояния да се разглеждат 

като реални? 

П: Като мъниста на наниз, събитията следват събития - завинаги. 

M: Всички те са нанизани на основната идея "аз съм тялото". Но 

дори и това е умствено състояние и не е трайно. То идва и си отива, както 

всички други състояния. Илюзията, че си тяло-ум е там, единствено защото 

не е изследвана. Не-изследването е нишката, на която са нанизани всички 

състояния на ума. Това е като тъмнина в затворено помещение. Тя е там - 

очевидно. Но когато стаята се отвори, къде отива? Тя не отива никъде, 

защото тя не е била там. Всички състояния на ума, всички имена и форми 

на съществуване се коренят в не-поставяне под въпрос, не-изследване, във 

въображението и лековерието. Правилно да се каже: "аз съм", но да се 

каже: "аз съм това, аз съм онова" е знак за не-изследване, недоглеждане, за 

умствена слабост или летаргия. 

П: Ако всичко е светлина, как е възникнала тъмнината? Как може да 

има тъмнина насред светлината? 

M: Няма тъмнина насред светлината. Себе-забравата е тъмнината. 

Когато сме потънали в други неща, в не-Себето, ние забравяме себе си. 

Няма нищо неестествено в това. Но защо трябва да забравяме себе си чрез 

прекалена привързаност? Мъдростта се състои в това никога да не 

забравяме себе си като винаги присъстващия източник както на 

преживяващия, така и на неговото преживяване. 
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П: В настоящото ми състояние идеята "аз съм тялото" идва 

спонтанно, а идеята "аз съм чисто битие" трябва да бъде наложена на ума 

като нещо, което е вярно, но не преживяно. 

М: Да, садханата (практиката) се състои в това да си напомняш 

насила собствената си чиста "битийност"; това, че не си нищо определено, 

нито сбор от неща, нито дори съвкупността от всички неща, които 

съставляват вселената. Всичко съществува в ума; дори тялото е интеграция 

от огромен брой сетивни възприятия в ума; всяко възприятие - умствено 

състояние. Ако твърдиш: "аз съм тялото", покажи го. 

П: Ето го. 

M: Само когато мислиш за него. И двете, и умът, и тялото, са 

непостоянни състояния. Общата сума на тези мигове създават илюзията за 

съществуване. Изследвай какво е постоянно в преходното, реално в 

нереалното. Това е садхана. 

П: Факт е, че аз мисля за себе си като за тяло. 

M: Определено мисли за себе си. Само не внасяй идеята за тяло в 

картинката. Има само поток от усещания, възприятия, спомени и 

въображение. Тялото е абстракция, създадена от нашата склонност да се 

търси единство в многообразието - което, отново, не е погрешно. 

П: Казвали са ми, че да мислиш "аз съм тялото" е недостатък на ума.  

M: Защо говориш така? Такива изрази създават проблеми. Себето е 

източникът на всички и на всичко - крайната дестинация. Нищо не е 

външно. 

П: Когато идеята за тяло става натрапчива, това не е ли съвсем 

погрешно? 

M: Няма нищо погрешно в идеята за тяло, нито дори в идеята "аз съм 

тялото". Но ограничаването на себе си до само едно тяло е погрешно. В 

действителност цялото съществуване, всяка форма, е моя собствена, в 

рамките на моето съзнание. Не мога да кажа какво съм, понеже думите 

могат да опишат само какво не съм. Аз съм; а понеже аз съм, всичко е. Но 

аз съм отвъд съзнанието и, следователно, в съзнанието аз не мога да кажа 

какво съм. И все пак, аз съм. Въпросът "Кой съм аз" няма отговор. Никое 

преживяване не може да е негов отговор, понеже Себето е отвъд всяко 

преживяване. 

П: И все пак, въпросът "Кой съм аз" трябва да е от полза. 

М: Той няма отговор в съзнанието и, следователно, помага да се 

отиде отвъд съзнанието. 

П: Ето ме тук - в настоящия момент. Какво е реално в него и какво не 

е? Сега, моля ви, не ми казвайте, че въпросът ми е неправилен. Да 

поставяте под въпрос въпросите ми не ме води до никъде. 

M: Твоят въпрос не е неправилен. Не е необходим. Ти каза: "Тук и 

сега, аз съм". Спри до там, това е реално. Не превръщай действителността 

във въпрос. Там ти е грешката. Ти не си нито знаене, нито не-знаене, нито 
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ум, нито материя; не се опитвай да се опишеш от гледна точка на духа и 

материята. 

П: Току-що едно момче дойде при вас с един проблем. Вие му 

казахте няколко думи и той си отиде. Помогнахте ли му? 

M: Разбира се. 

П: Как може да сте толкова сигурен? 

М: Да помагам е моята природа. 

П: Как узнахте това? 

М: Няма нужда да го знаеш. Това става от само себе си. 

П: И все пак вие направихте изявление. На какво се основава? 

M: На каквото ми казват хората. Но ти си този, който пита за 

доказателства. Аз нямам нужда от тях. Да оправям нещата е в самата ми 

природа, която е сатям, шивам, сундарам (истинското, доброто, 

красивото). 

П: Когато човек идва при вас за съвет и вие му дадете съвет, откъде 

идва той и чрез каква сила помага? 

M: Неговото собствено битие засяга неговия ум и предизвиква 

реакция. 

П: А каква е вашата роля? 

M: В мен човекът и неговото себе идват заедно. 

П: Но защо Себето не помага на човека без вас? 

М: Но аз съм Себето! Ти си представяш, че съм отделен, и оттам 

твоят въпрос. Няма "мой аз" и "негов аз". Има Аз, единственото Себе на 

всички. Подведен от разнообразието от имена и форми, умове и тела, ти си 

представяш множество аз-ове. И двамата сме Себето, но ти сякаш не си 

убеден. Този разговор за личния аз и универсалния аз е на етапа на 

учащия; иди отвъд, не се забивай в дуалността. 

П: Нека се върнем към човека, нуждаещ се от помощ. Той идва при 

вас. 

M: Ако той дойде, със сигурност ще получи помощ. Понеже е писано 

да получи помощ, той идва. Няма нищо чудно в това. Аз не мога да 

помагам на някои и да отказвам на други. Всички които идват биват 

подпомогнати, понеже такъв е законът. Само формата, която помощта 

приема, се променя в зависимост от необходимостта. 

П: Защо трябва да дойде тук, за да получи съвет? Не може ли да го 

получи от вътре? 

M: Той няма да чуе. Умът му е обърнат навън. Но в действителност 

всяко преживяване е в ума, дори и неговото идване при мен и получаване 

на помощ - всичко това е в него самия. Вместо да намери отговор в самия 

себе си, той си представя отговор отвън. За мен няма мен, няма човек и 

няма даване. Всичко това е само филм в ума. Аз съм безкраен мир и 

тишина, в която нищо не се появява, защото всичко, което се появява -
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изчезва. Никой не идва за помощ, никой не предлага помощ, никой не 

получава помощ. Това е само проява в съзнанието. 

П: И все пак силата да помагате е налична и има някой или нещо, 

което проявява тази сила, наречете го Бог, Себе или Вселенски Разум. 

Името няма значение, но фактът има. 

M: Това е позицията, която тялото и умът заемат. Чистият ум вижда 

нещата такива, каквито са - мехурчета в съзнанието.Тези мехурчета се 

появяват и изчезват отново и отново - без да имат реално съществуване. 

Никаква конкретна причина не може да им бъде приписана, понеже всяко е 

причинено от всичко и засяга всичко. Всяко мехурче е тяло и всички тези 

тела са мои. 

П: Имате предвид, че имате силата да правите всичко правилно ли? 

M: Няма сила, отделна от мен. Това е присъщо на самата ми природа. 

Наречи го креативност. От буца злато може да се направят много 

орнаменти - всеки ще остане злато. Подобно, в каквото и роля да се проявя 

и каквото и функция да изпълнявам - аз оставам това, което съм: 

неподвижното, непоклатимо, независимо "Аз съм". Това което ти наричаш 

вселена, природа, е моята спонтанна креативност. Каквото става - става. 

Но природата ми е такава, че всичко завършва с радост. 

П: Има един случай на момче, ослепяло заради глупавата му майка, 

която му дала метилов алкохол. Аз ви моля да му помогнете. Вие сте 

изпълнен с милосърдие и, очевидно, искате да помагате. Чрез каква 

сила можете да му помогнете? 

М: Неговият случай е регистриран в съзнанието. Той е там - 

незаличимо. Съзнанието ще работи. 

П: Има ли някакво значение, че аз ви моля да помогнете? 

M: Твоята молба е част от слепотата на момчето. Ти молиш, понеже 

той е сляп. Не си допринесъл нищо. 

П: Но вашата помощ ще бъде ли нов фактор? 

М: Не, всичко се съдържа в слепотата на момчето. Всичко е в него - 

майката на момчето, ти и аз и всичко друго. Това е едно събитие. 

П: Искате да кажете, че дори нашето обсъждане на случая на 

момчето е предопределено? 

M: Как иначе? Всички неща съдържат тяхното бъдеще. Момчето се 

появява в съзнанието. Аз съм отвъд. Аз не давам заповеди на съзнанието. 

Знам, че е в природата на осъзнатостта да оправя нещата. Нека съзнанието 

се грижи за своите творения! Тъгата на момчето, съжалението ти, моето 

слушане и действащото съзнание - всичко това е един единствен факт - не 

го разделяй на компоненти и след това да задаваш въпроси. 

П: Колко странно работи умът ви?! 

М: Ти си странен, не аз. Аз съм нормален. Аз съм разумен. Виждам 

нещата такива, каквито са, и затова аз не се страхувам от тях. Но ти се 

страхуваш от реалността. 
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П: Защо да го правя? 

М: Непознаването на себе си те кара да се страхуваш и да не 

осъзнаваш, че те е страх. Не се опитвай да не се страхуваш. Първо събори 

стената на невежеството. 

Хората се страхуват да умрат, защото не знаят какво е смъртта. 

Джнани е умрял преди неговата смърт, той е видял, че няма от какво да се 

страхува. В момента, в който узнаеш истинското си битие, ти не се 

страхуваш от нищо. Смъртта дава свобода и сила. За да бъдеш свободен в 

света, ти трябва да умреш за света. Тогава Вселената е твоя, тя се 

превръща в твое тяло, израз и инструмент. Щастието да бъдеш абсолютно 

свободен е неописуемо. От друга страна, този, който се страхува от 

свободата, не може да умре. 

П: Искате да кажете, че този, който не може да умре, не може да 

живее? 

M: Кажи го както искаш; привързаността е робство, 

непривързаността е свобода. Да жадуваш, е да робуваш. 

П: Следва ли, че ако ти си спасен, светът е спасен? 

M: Като цяло светът не се нуждае от спасяване. Човек прави грешки 

и създава скръб; когато светът влезе в полето на осъзнатостта, в 

съзнанието на джнани, той е оправен. Такава е неговата природа. 

П: Ние можем да наблюдаваме това, което може да се нарече 

духовен прогрес. Егоистичният човек става религиозен, контролира себе 

си, пречиства своите мисли и чувства, заема се с духовна практика, 

осъзнава истинското си битие. Такъв напредък от причинността ли е 

управляван или е случаен? 

M: От моя гледна точка, всичко се случва от само себе си, съвсем 

спонтанно. Но човек си въобразява, че работи за стимул, за постигането на 

цел. Той винаги има награда в ума си и се стреми към нея. 

П: Един груб, недоразвит човек няма да работи без възнаграждение. 

Не е ли редно да му се предложи стимул? 

M: Той ще си създаде стимул, така или иначе. Той не знае, че да 

растеш е в природата на съзнанието. Той ще преминава от мотив към 

мотив и ще гони Гурута за изпълнение на своите желания. Когато по 

законите на своето битие той открие пътя на връщане (нивритти), той 

изоставя всички мотиви, понеже интересът му към света е приключил. Той 

не иска нищо - нито от другите, нито от себе си. Той умира за всичко и 

става всичко. Да не искаш нищо и да не правиш нищо - това е истинско 

творчество! Да гледаш вселената да възниква и да изчезва в собственото ти 

сърце е цяло чудо. 

П: Голяма пречка пред вътрешното усилие е скуката. Ученикът се 

отегчава. 

M: Инертността и безпокойството (тамас и раджас) работят заедно 

и държат потиснати яснотата и хармонията (саттва). Тамас и Раджас 
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трябва да бъдат покорени преди Саттва да се появи. Всичко това ще 

дойде с времето, съвсем спонтанно. 

П: Има ли нужда от усилия тогава? 

M: Когато е необходимо усилие, ще се появи усилие. Когато 

безусилността стане необходима, тя ще установи себе си. Не е нужно да 

насилваш живота за това. Просто протичай с него и се отдай напълно на 

задачата на настоящия момент, която е умиране сега за настоящето. 

Понеже живеенето е умиране. Без смъртта животът не може да бъде.  

Схвани основната истина, че светът и Себето са едно и съвършени. 

Само отношението ти е неизправно и се нуждае от пренастройка. Този 

процес или пренастройване е това, което ти наричаш садхана. Ти стигаш 

до него, слагайки край на леността и използвайки цялата си енергия, за да 

разчистиш пътя за яснотата и благотворителността. Но в действителност, 

всички те са признаци на неизбежен растеж. Не се страхувай, не се 

съпротивлявай, не отлагай. Бъди това, което си. Няма от какво да се 

страхуваш. Довери се и опитай. Експериментирай съвестно. Дай на твоето 

реално битие шанс да оформя живота ти. Няма да съжаляваш. 

Глава 34 - Самият ум е безпокойство 

Питащ: Аз съм швед по рождение. Сега преподавам Хатха Йога в 

Мексико и в Щатите. 

Махарадж: Откъде я научи? 

П: Имах учител в Щатите, индийски Свами. 

M: Какво ти даде тя? 

П: Даде ми добро здраве и средство за препитание. 

M: Дотук добре. Това ли е всичко, което искаш? 

П: Търся покой на ума. Отвратих се от всички жестоки неща, 

извършени от така наречените християни в името на Христос. За известно 

време бях без религия. Тогава бях привлечен към Йога.  

M: Какво постигна? 

П: Изучавах философията на Йога и тя ми помогна. 

M: По какъв начин тя ти помогна? По какви признаци заключи, че ти 

беше помогнато? 

П: Доброто здраве е нещо съвсем осезаемо. 

M: Няма съмнение, че е много приятно да се чувстваш в добра 

физическа форма. Удоволствие ли е всичко, което очакваш от Йога? 

П: Радостта от благосъстоянието е наградата на Хатха Йога. Но 

Йога въобще носи повече от това. Тя отговори на много въпроси.  

M: Какво имаш предвид под Йога? 

П: Цялото учение на Индия - за еволюцията, прераждането, кармата 

и така нататък. 
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M: Добре, имаш цялото знание, което си искал. Но по какъв начин си 

облагодетелстван от него? 

П: То ми даде мир на ума. 

M: Дали? Умът ти в покой ли е? Дали търсенето ти свърши? 

П: Не, още не. 

M: Естествено. Това няма край, защото няма такова нещо като покой 

на ума. Умът означава смущение; самият ум е безпокойство. Йога не е 

атрибут на ума, нито състояние на ума. 

П: Аз получих от Йога известен покой. 

M: Изследвай внимателно и ще видиш, че умът ти кипи от мисли. 

Той може да става празен от време на време, но го прави за известно време 

и се връща към обичайното си безпокойство. Неподвижният ум не е 

спокоен ум. Казваш, че искаш да умиротвориш ума си. Този, който иска да 

умиротвори ума, той самият спокоен ли е? 

П: Не. Аз не съм в покой, ползвам помощта на Йога. 

М: Не виждаш ли противоречието? В продължение на много години 

ти търсеше своето спокойствие на ума. Ти не можа да го намериш, понеже 

нещо, което по природа е неспокойно, не може да бъде в покой. 

П: Има известно подобрение. 

M: Покоят, който твърдиш, че си намерил, е много крехък и всяка 

дреболия може да го разруши. Това, което наричаш покой, е само липса на 

смущения. Той едва ли си заслужава името. Истинският покой не може да 

бъде смутен. Можеш ли да претендираш за покой на ума, който е 

неуязвим? 

П: Стремя се. 

M: Стремежът също е форма на безпокойство. 

П: Тогава какво остава? 

M: Себето не е необходимо да бъде поставяно в покой. Самото то е 

покой, а не в покой. Само умът е неспокоен. Всичко, което той знае, е 

безпокойство, с много модификации и степени. Приятните се считат за 

превъзхождащи, а болезнените се отхвърлят. Това, което наричаме 

прогрес, е само преминаването от неприятното към приятното. Но самите 

промени не могат да ни отведат до неизменното, понеже каквото има 

начало трябва да има край. Реалното не започва, то само се разкрива като 

безначално и безкрайно, всепроникващо, всемогъщо, недвижимата основна 

движеща сила, неизменно безвремие. 

П: Тогава какво трябва да се направи? 

M: Чрез Йога си натрупал знание и опит. Това не може да се отрече. 

Но от каква полза ти е всичко това? Йога означава съюз, сливане. Какво 

обедини, съедини? 

П: Опитвам се да присъединя личността обратно към реалното Себе. 

M: Личността (вякти) е само продукт на въображението. Себето 

(вякта) е жертва на това въображение. Да се вземаш за това, което не си, е 
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нещото, което те обвързва. Личността не може да се каже, че съществува 

сама по себе си; Себето е това, което вярва, че е личност, и съзнава, че е 

нея. Отвъд Себето (вякта) лежи непроявеното (авякта), безпричинната 

причина на всичко. Дори да се говори за обединяване на личността със 

Себето не е правилно, защото няма личност, а само умствена картина, на 

която й е дадена илюзорна реалност чрез убеждение. Нищо не е било 

разделено и няма нищо за обединяване. 

П: Йога помага в търсенето и намирането на себе си. 

M: Можеш да намериш това, което си загубил. Но не можеш да 

намериш това, което не си губил. 

П: Ако никога нищо не съм губил, щях да бъда просветлен. Но аз не 

съм. Аз търся. Самото ми търсене не е ли доказателство, че съм загубил 

нещо? 

M: Това показва само, че ти вярваш, че си загубил. Но кой го вярва? 

И какво се вярва, че е загубено? Да не би да си загубил личност като теб 

самия? Какво Себе търсиш? Какво точно очакваш да намериш? 

П: Истинското познание на Себето. 

M: Истинското познание на Себето не е знание. Това не е нещо, 

което да намериш като търсиш, като гледаш навсякъде. То не може да бъде 

намерено във времето и пространството. Знанието е само памет, начин на 

мислене, умствен навик. Всички те са мотивирани от удоволствието и 

болката. Понеже си подтикван от удоволствие и болка, ти си в търсене на 

знание. Да бъдеш себе си е (състояние) изцяло отвъд всякаква мотивация. 

Ти не можеш да бъдеш себе си поради някаква причина. Ти си себе си и за 

това не е необходима причина. 

П: Като правя Йога ще намеря покой. 

M: Може ли да има покой, отделен от теб самия? От твой собствен 

опит ли говориш или само от книгите? Твоето книжно знание е полезно 

като за начало, но скоро то трябва да бъде изоставено в името на 

директното преживяване, което по своята същност е неизразимо. Думите 

могат да бъдат използвани също и за унищожаване; от думи се градят 

образи, с думи биват унищожени. Чрез вербално мислене ти сам се забърка 

в сегашното си състояние; трябва да се измъкнеш от него по същия начин. 

П: Аз постигнах известен вътрешен покой. Трябва ли да го 

унищожа? 

M: Каквото е постигнато, може да бъде отново загубено. Само когато 

разбереш истинския покой, покоят който никога не си губил, този покой 

ще остане с теб, понеже никога не е бил надалеч. Вместо да търсиш това, 

което нямаш, разбери какво никога не си губил. Това, което е там, преди 

началото и след края на всичко; това, за което не съществува нито 

раждане, нито смърт. Това неподвижно състояние, която не е засегнато от 

раждането и смъртта на тялото или ума, това състояние трябва да 

възприемеш. 
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П: Какви са средствата за такова възприятие? 

M: В живота нищо не може да се получи без преодоляване на 

препятствия. Пречките пред ясното възприятие на собственото истинско 

битие е желанието за удоволствие и страха от болката. Именно 

мотивацията удоволствие-болка е това, което пречи. Самата свобода от 

всички мотивации, състоянието, в което не възниква никакво желание, е 

естественото състояние. 

П: Такова отказване от желанията има ли нужда от време? 

M: Ако го оставиш на времето ще са необходими милиони години. 

Отказването от желание след желание е дълъг процес, чиито край никога 

не се вижда. Остави на мира твоите желания и страхове, отдай цялото си 

внимание на субекта, на този който стои зад преживяването на желанието 

и страха. Питай: "Кой желае?" Нека всяко желание те връща към теб 

самия. 

П: Коренът на всички желания и страхове е един и същ - копнежът за 

щастие. 

M: Щастието, за което можеш да мислиш и копнееш, е просто 

физическо или умствено удовлетворение. Такова сетивно или умствено 

удоволствие не е истинското, абсолютното щастие.  

П: Дори сетивните и умствените удоволствия и основното чувство за 

благополучие, което възниква с физическото и умственото здраве, трябва 

да имат своите корени в реалността.  

M: Те имат своите корени във въображението. Един човек, на който 

му е даден камък и е бил уверèн, че това е безценен диамант, ще бъде 

много удовлетворен, докато той не осъзнае грешката си; по същия начин 

удоволствията губят своя вкус и болките своята острота, когато Себето е 

познато. И двете са видяни, такива каквито са – условни отговори, само 

реакции, обикновени атракции и репулсии, основани на спомени или 

предубеждения. Обикновено удоволствието и болката биват преживяни, 

когато са очаквани. Всичко е въпрос на придобити навици и убеждения. 

П: Добре, удоволствието може да бъде въображаемо. Но болката е 

реална. 

M: Болката и удоволствието вървят винаги заедно. Свобода от 

едното означава свобода от двете. Ако не те е грижа за удоволствието, 

няма да се страхуваш от болката. Но има щастие, което не е никое от тях, 

което е изцяло отвъд. Щастието, което знаеш, е описуемо и измеримо. То е 

обективно, така да се каже. Но обектът не може да бъде твой собствен. Би 

било ужасна грешка да се идентифицираш с нещо външно. Това смесване 

на нивата не води до никъде. Реалността е извън субективното 

и обективното, отвъд всички нива, отвъд всяко отличие. Определено не е 

техният произход, източник или корен. Те идват от непознаването на 

реалността, а не от самата реалност, която е неописуема, отвъд 

съществуване и не-съществуване. 
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П: Следвах много учители и изучих много доктрини, но въпреки това 

никой не ми даде това, което исках. 

M: Желанието да намериш себе си непременно ще бъде изпълнено, 

при условие, че не искаш нищо друго. Но ти трябва да бъдеш честен със 

себе си и наистина да не искаш нищо друго. Ако междувременно искаш 

много други неща и си ангажиран в преследването им, постигането на 

твоята основна цел може да бъде забавено, докато не помъдрееш и не 

престанеш да бъдеш разкъсван между противоречиви пориви. Отиди 

вътре, без да се отклоняваш, без изобщо да поглеждаш навън. 

П: Но моите желания и страхове са все още там. 

M: Къде са те освен в паметта? Осъзнай, че техният корен е в 

очакването родено от паметта и те ще престанат да те обсебват. 

П: Аз разбрах съвсем ясно, че социалното служене е безкрайна 

задача, тъй като подобрението и упадъкът, прогресът и регресът, вървят 

рамо до рамо. Можем да го видим навсякъде и на всяко ниво. Какво 

остава? 

M: Каквато и работата да си започнал - довърши я. Не поемай нова 

задача, освен ако не е предизвикана от конкретна ситуация на страдание и 

нуждата от освобождаване от страданието. Първо намери себе си и ще 

последват безкрайни благословии. Нищо не носи по-голяма печалба на 

света от изоставяне на печалбата. Човек, който вече не мисли от гледна 

точка на загуба и печалба, е наистина не-насилствен, защото той е отвъд 

всички конфликти. 

П: Да, аз винаги съм бил привлечен от идеята за ахимса (ненасилие). 

M: Преди всичко, ахимса означава това, което казва: "не причинявай 

болка". Не да правиш добро е на първо място, а да престанеш да 

нараняваш, да не допринасяш за страданието. Да доставяш удоволствие на 

другите не е ахимса. 

П: Аз не говоря за доставяне на удоволствие, а съм изцяло за 

помагане на другите. 

M: Единствената помощ, която си заслужава да бъде дадена, е 

освобождаване от необходимостта от по-нататъшна помощ. Повторната 

помощ не е никаква помощ. Не говори за подпомагане на друг, освен ако 

не можеш да го поставиш отвъд всякаква нужда от помощ. 

П: Как се излиза извън рамките на необходимостта от помощ? И 

човек може ли да помогне на друг да направи това? 

M: Когато си разбрал, че цялото съществуване в разделение и 

ограничение е болезнено, и когато си готов и способен да живееш 

интегрално, в единство с целия живот, като чисто битие, ти си отишъл 

отвъд всякаква нужда от помощ. Можеш да помогнеш на друг чрез 

наставление и пример и, преди всичко, чрез твоето битие. Ти не можеш да 

дадеш това, което нямаш, и ти нямаш това, което не си. Ти може да дадеш 

само това, което си - а от това можеш да даваш неограничено. 
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П: А, вярно ли е, че цялото съществуване е болезнено? 

M: Какво друго може да бъде причината за това универсално търсене 

на удоволствие? Един щастлив човек търси ли щастие? Колко неспокойни 

са хората, в постоянно движение! Понеже са в болка, те търсят облекчение 

в удоволствието. Всичкото щастие, което те си представят, е осигуряването 

на постоянно удоволствие. 

П: Ако това, което съм, както съм, личността, за която се вземам, не 

може да бъде щастлива, тогава какво да правя? 

M: Можеш само да престанеш да бъдеш - както изглежда, че си сега. 

Няма нищо жестоко в това, което ти казвам. Да събудиш човек от кошмар 

е състрадание. Ти дойде тук, защото си в болка, и всичко което казвам е: 

събуди се, познай себе си, бъди себе си. Краят на болката не се крие в 

удоволствието. Когато осъзнаеш, че си отвъд двете, болката и 

удоволствието, отстоящ и неуязвим, тогава преследването на щастие 

престава и произтичащата тъга също, понеже болката цели удоволствие, а 

удоволствието непременно завършва в болка.  

П: В крайното състояние не може да има щастие? 

M: Нито скръб. Само свобода. Щастието зависи от едно или друго 

нещо и може да бъде загубено; свободата от всичко не зависи от нищо и не 

може да бъде изгубена. Свободата от скръбта няма причина и, 

следователно, не може да бъде унищожена. Реализирай тази свобода. 

П: Не съм ли роден да страдам в резултат на моето минало? Дали 

изобщо свободата е възможна? По моя собствена воля ли се родих? Не съм 

ли просто едно създание?  

M: Какво е раждането и смъртта освен началото и края на поток от 

събития в съзнанието? Поради идеята за разделение и ограничение, те са 

болезнени. Моментното облекчение от болката наричаме удоволствие - и 

ние градим въздушни замъци, надявайки се на безкрайно удоволствие, 

което ние наричаме щастие. Всичко това е недоразумение и злоупотреба. 

Събуди се, иди отвъд, живей истински. 

П: Моето знание е ограничено, силата ми е незначителна. 

M: Бидейки източник на двете, Себето е отвъд знанието и силата. 

Наблюдаемото е в ума. Природата на Себето е чисто съзнание, чисто 

свидетелстване, незасегнато от наличието или липсата на знания или 

склонности.  

Установи битието си извън това тяло, което се ражда и умира, и 

всички проблеми ще бъдат решени. Те съществуват, защото смяташ, че си 

роден, за да умреш. Разбий илюзиите за себе си и бъди свободен. Ти не си 

личност. 
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Глава 35 - Най-великият Гуру е твоето вътрешно Себе 

Питащ: Отвсякъде чувам, че свободата от желанията и склонностите 

е първото условие за себереализация. Но аз намирам условието 

невъзможно за изпълнение. Невежеството за себе си предизвиква желания, 

а желанията увековечават невежеството. Един наистина порочен кръг! 

Махарадж: Няма условия за изпълняване. Няма нищо за правене, 

нищо за отхвърляне. Просто гледай и помни, че каквото и да възприемаш, 

то не си ти, нито твое. То е там в полето на съзнанието, но ти не си полето 

и съдържанието му, нито дори знаещият полето. Твоята идея, че трябва да 

правиш неща, които те въвличат в резултатите от твоите усилия - мотивът, 

желанието, провалът да постигнеш, чувството на неудовлетвореност - 

всичко това те дърпа назад. Просто наблюдавай каквото и да се случва и 

знай, че си отвъд него. 

П: Това означава ли, че трябва да се въздържам от извършването на 

действия? 

M: Не можеш! Каквото се случва, трябва да се случва. Ако спреш 

изведнъж, ще се провалиш.  

П: Дали това означава познатото и познаващият да станат едно? 

M: И двете са идеи в ума и думи, които ги изразяват. Няма Аз в тях. 

Себето не е никое от тях, нито между тях, нито отвъд тях. Да го търсиш на 

умствено ниво е безсмислено. Спри да търсиш и виж – то е тук и сега –  

именно това "Аз съм" познаваш много добре. Всичко, което трябва да 

направиш, е да спреш да приемаш себе си за нещо от полето на 

съзнанието. Ако вече не си разглеждал внимателно тези въпроси, да ме 

чуеш веднъж няма да свърши работа. Забрави миналия си опит и 

постижения, остани гол, изложен на ветровете и дъждовете на живота и ще 

имаш своя шанс.  

П: Предаността (бхакти) има ли място във вашето учение? 

M: Когато не си добре, ти отиваш на лекар, който ти казва какво не е 

наред и какво е лечението. Ако имаш доверие в него, това прави нещата 

прости: вземаш лекарството, спазваш диета и оздравяваш. Но ако не му се 

доверяваш, все още може да се възползваш от шанса или може да изучиш 

медицина сам! Във всички случаи твоето желание за възстановяване е 

това, което те движи, а не лекарят.  

Без доверие няма мир. На един или друг, ти винаги се доверяваш - 

това може да е майка ти или жена ти. От всички хора, познаващият себе си, 

свободният човек, е най-достоен за доверие. Но просто да се довериш не е 

достатъчно. Ти също трябва да желаеш. Без желание за свобода от каква 

полза е увереността, че можеш да придобиеш свобода? Желанието и 

увереността трябва да вървят ръка за ръка. Колкото по-силно е желанието 

ти, толкова по-лесно идва помощ. И най-великият Гуру е безпомощен ако 

ученикът не гори от желание да учи. Желание и усърдие са най-важното. 

Увереността ще дойде с преживяването. Бъди посветен на целта си и 
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предаността към този, който може да те напътства, ще дойде. Ако твоето 

желание и увереност са силни, те ще работят и ще те отведат до целта ти, 

понеже ти няма да причиниш забавяне чрез колебание и компромиси. 

Най-великият Гуру е твоето вътрешно Себе. Наистина, той е 

върховният учител. Само Той може да те отведе до твоята цел и 

единствено той ще те срещне в края на пътя. Довери му се и тогава нямаш 

нужда от външен Гуру. Но, повтарям, ти трябва да имаш силното желание 

да го намериш и да не правиш нищо, което би създало пречки и забавяне. 

И не губи време и енергия за съжаления. Поучи се от грешките си и не ги 

повтаряй. 

П: Ако нямате нищо против, мога ли да ви задам един личен 

въпрос...? 

М: Нямам, давай. 

П: Виждам, че сте седнал на кожа от антилопа. Как това съответства 

на ненасилието? 

M: През целия ми професионален живот бях производител на цигари, 

помагайки на хората да си рушат здравето. А на отсрещната страна пред 

входната ми врата общината сложи обществена тоалетна, съсипваща 

здравето ми. В този свят на насилие, как човек може да се държи настрана 

от насилието под една или друга форма? 

П: Несъмнено насилието, което може да се избегне, трябва да се 

избягва. И все пак в Индия всеки свят човек си има тигрова, лъвска, 

леопардова или антилопска кожа, на която да седи. 

M: Може би, понеже в древни времена не са били на разположение 

пластмаси, кожата е била най-подходяща, за да държи влагата настрана. 

Ревматизмът няма чар, дори и за светеца! Така се е появила традицията, че 

за продължителни медитации е необходима кожа. Каквото е кожата за 

барабана в храма, такова е и кожата от антилопа за един Йоги. Ние почти 

не го забелязваме. 

П: Но животното е трябвало да бъде убито.  

M: Аз никога не съм чувал Йоги да убива тигър за кожата му. 

Убийците не са Йоги и Йогите не са убийци. 

П: Не трябва ли да изразите своето неодобрение, като откажете да 

седите на кожата? 

M: Каква идея! Аз не одобрявам цялата вселена, защо само кожата?  

П: Какво не е наред с вселената?  

M: Забравата на Себето е най-голямата вреда; всички беди 

произтичат от това. Погрижи се за най-важното, по-маловажното ще се 

погрижи само за себе си. Ти не оправяш една тъмна стая. Първо отваряш 

прозорците. Навлизането на светлината прави всичко лесно. Така че нека 

да изчакаме с подобряването на другите, докато не видим себе си, такива 

каквито сме, и не се променим. Няма нужда постоянно да се въртиш в кръг 

в безкрайно питане; открий себе си и всичко ще си дойде на мястото. 
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П: Желанието да се върнеш към източника е много рядко. Това 

въобще естествено ли е? 

M: Отиването навън е естествено в началото, а отиването навътре 

накрая. Но в действителност двете са едно, също както вдишването и 

издишването са едно. 

П: По същия начин, защо тялото и обитателят в тялото не са едно? 

M: Събитията са във времето и пространството - раждане и смърт, 

причина и следствие - те могат да бъдат взети като едно цяло; но тялото и 

въплътеното не са от същия порядък на реалността. Тялото съществува във 

времето и пространството, преходно и ограничено, докато вътрешният 

обитател е безвременен и безпространствен, предвечен и всепроникващ. Да 

отъждествяваш двете е ужасна грешка и причина за безкрайно страдание. 

Ти може да говориш за ума и тялото като за едно, но тяло-умът не е 

подлежащата реалност. 

П: Който и да е той, вътрешният обитател контролира тялото и, 

следователно, отговаря за него. 

M: Има една универсална сила, която контролира и е отговорна.  

П: И значи мога да правя каквото ми харесва и да хвърля вината 

върху някаква универсална сила? Колко лесно! 

М: Да, много е лесно. Просто реализирай Единния Задвижващ 

Принцип зад всичко, което се движи, и остави всичко на Него. Ако не се 

колебаеш или залъгваш, това е най-краткият път към реалността. Стой без 

желание и страх, отказвайки се от целия контрол и цялата отговорност. 

П: Каква лудост! 

М: Да, божествена лудост. Какво не е наред в оставянето на 

илюзията за личен контрол и лична отговорност? И двете са единствено в 

ума. Разбира се, докато си въобразяваш, че имаш контрол, също си 

принуден да си въобразяваш, че си отговорен. Едното предполага другото.  

П: Как може универсалното да бъде отговорно за конкретното? 

M: Целият живот на земята зависи от слънцето. И все пак не може да 

обвиняваш слънцето за всичко, което се случва, въпреки че то е върховната 

причина. Светлината причинява краската на цветето, но тя нито 

контролира, нито е отговорна за нея директно. Тя я прави възможна, това е 

всичко. 

П: Нещото, което не ми харесва във всичко това, е приемането на 

убежище в някаква универсална сила. 

М: Не можеш да спориш с фактите. 

П: Чии факти? Вашите или моите? 

M: Твоите. Ти не можеш да отречеш моите факти, защото не ги 

знаеш. Ако ги знаеше, не би ги отрекъл. Тук се крие проблемът. Ти вземаш 

твоето въображение за факти и моите факти за въображение. Знам със 

сигурност, че всичко е едно. Различията не делят. Или за нищо не си 
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отговорен, или за всичко. Да си представяш, че си в контрол и отговаряш 

само за едно тяло, е заблуждение на тяло-ума. 

П: И все пак, вие сте ограничен от тялото си. 

M: Само по въпроси, отнасящи се към тялото. За това нямам нищо 

против. Това е като да претърпяваш сезоните на годината. Те идват и си 

отиват - почти не ме засягат. По същия начин тяло-умът идва и си отива - 

животът е във вечно търсене на нови изражения. 

П: Стига да не поставяте цялата тежест на злото на Бог, аз съм 

удовлетворен. Възможно е да има Господ на всичко, което знам, но за мен 

той е концепция, проектирана от човешкия ум. Той може да бъде реалност 

за вас, но за мен обществото е по-реално отколкото Бога, защото аз съм 

едновременно негово творение и негов затворник. Вашите ценности са 

мъдростта и състраданието, а на обществото - пресметливата себичност. Аз 

живея в свят, съвсем различен от вашия. 

M: Никой не те принуждава. 

П: Никой не принуждава вас, но аз съм принуден. Моят свят е зъл 

свят, пълен със сълзи, мъка и болка. Да се отписва чрез 

интелектуализиране, чрез излагане на теории за еволюцията и карма, е 

просто добавяне на сол в раната. Богът на един зъл свят е жесток Бог. 

M: Ти си богът на твоя свят и двамата сте глупави и жестоки. Нека 

Бог да е концепция – твое собствено творение. Разбери кой си, как си 

започнал да живееш, да копнееш за истина, доброта и красота в един свят, 

пълен със зло. Каква е ползата от твоя спор за или против Бога, когато 

просто не знаеш кой е Бог и какво говориш. Бог, роден от страх и очакване, 

оформен от желание и въображение, не може да бъде Силата, Която Е, 

Умът и Сърцето на вселената. 

П: Съгласен съм, че светът, в който живея, и Богът, в който вярвам, 

са творения на въображението. Но по какъв начин те се създават от 

желанието? Защо си представям света толкова болезнен и Бог толкова 

безразличен? Какво не е наред с мен, че трябва да се измъчвам така 

жестоко? Просветленият човек идва и ми казва: "Това е само сън, на който 

трябва да се сложи край", но той самият не е ли част от съня? Аз намирам 

себе си в капан и не виждам изход. Вие казвате, ти си свободен. От какво 

съм свободен? В името на небесата, не ме хранете с думи, просветлете ме, 

помогнете ми да се събудя, тъй като вие сте този, който ме вижда да се 

мятам в моя сън! 

M: Когато казвам, че съм свободен, аз само изказвам факт. Ако си 

възрастен, ти си свободен от ранната детска възраст. Аз съм свободен от 

всяко описание и идентификация. Каквото може да бъде чуто, видяно или 

измислено, аз не съм това. Свободен съм от това да бъда обект на 

възприятие или концептуализация. 

П: И все пак, вие имате тяло и зависите от него. 
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M: Отново, ти предполагаш, че твоята гледна точка е единствено 

правилната. Повтарям: не бях, не съм и няма да бъда тяло. За мен това е 

факт. Аз също бях с илюзията, че съм роден, но моят Гуру ме накара да 

видя, че раждането и смъртта са просто идеи - раждането е само идеята - 

"аз имам тяло", а смъртта - "аз загубих моето тяло". Сега, когато знам, че 

не съм тяло, тялото може да е там или не - какво значение има? Тяло-умът 

е като стая. Тя е там, но аз не се нуждая да живея в нея през цялото време. 

П: Въпреки това, имате тяло и се грижите за него. 

M: Силата, която създаде тялото, се грижи за него. 

П: Ние прескачаме от ниво на ниво през цялото време. 

M: Има две нива за разглеждане - физическото - на фактите, и 

психическото - на идеите. Аз съм отвъд двете. Нито твоите факти, нито 

твоите идеи са мои. Това, което виждам, е отвъд. Ела от моята страна и 

погледни с мен. 

П: Това, което искам да кажа, е много просто. Докато вярвам: "аз съм 

тялото", не бива да казвам: "Бог ще се грижи за тялото ми". Бог няма да го 

направи. Той ще го остави да гладува, да се разболее и да умре. 

M: Какво друго очакваш от едно тяло? Защо си толкова загрижен за 

него? Понеже си мислиш, че си тялото, ти го искаш неразрушимо. Можеш 

да удължиш живота му значително чрез подходящи практики, но за какво 

ти е? 

П: По-добре е да се живее дълго и здравословно. Това ни дава 

възможност да се избегнат грешките от детството и юношеството, 

разочарованието на зрялата възраст и нещастията и слабоумието на 

старостта. 

M: Определено живей дълго. Но ти не си господарят. Можеш ли да 

решиш времето на твоето раждане и смърт? Ние не говорим на един и същ 

език. Твоят е една измислена говорилня, която виси на предположения и 

допускания. Говориш с увереност за неща, за които не си сигурен. 

П: Затова съм тук. 

M: Ти все още не си тук. Аз съм тук. Ела! Но ти не идваш. Ти искаш 

да живея твоя живот, да чувствам по твоя начин, да използвам твоя език. 

Не мога; и това няма да ти помогне. Ти трябва да дойдеш с мен. Думите са 

от ума, а умът замъглява и изкривява. Оттук абсолютната необходимост да 

се отиде отвъд думите и да дойдеш от моята страна. 

П: Пренесете ме. 

M: Аз го правя, но ти се съпротивляваш. Даваш реалност на 

концепциите, докато концепциите са изопачения на реалността. Остави 

всяка концептуализация и бъди тих и внимателен. Бъди усърден в това и 

всичко ще бъде наред. 

 



128 
 

Глава 36 - Убийството наврежда на убиеца, не на убитото 

Питащ: Преди хиляда години човек живял и умрял. Неговата 

идентичност (антахкарана) отново се появила в ново тяло. Защо той не си 

спомня предишния си живот? И ако това стане, може ли паметта да бъде 

приведена в съзнателното? 

Махарадж: Откъде знаеш, че същата личност отново се появила в 

новото тяло? Ново тяло може да означава напълно нова личност. 

П: Представете си едно гърне с гхи (индийско пречистено масло). 

Когато гърнето се счупи, претопеното масло остава и може да се 

прехвърли в друго гърне. Старото гърне има свой аромат, новото - друг 

собствен. Пречистеното масло ще носи аромата от гърне на гърне. По 

същия начин самоличността се прехвърля от тяло в тяло. 

M: Всичко това е правилно. Когато има тяло, неговите особености 

влияят на личността. Без тялото ние имаме чистата идентичност на 

чувството "aз съм". Но когато си прероден в ново тяло, къде е светът 

преживян преди? 

П: Всяко тяло преживява своя собствен свят. 

М: В настоящото тяло старото тяло само една идея ли е или е памет? 

П: Идея е, разбира се. Как може един мозък да забрави това, което не 

е преживял? 

M: Ти отговори на своя собствен въпрос. Защо се заиграваш с идеи? 

Бъди задоволен с това, в което си сигурен. А единственото нещо, в което 

може да бъдеш сигурен, е "аз съм". Остани с него и отхвърли всичко 

останало. Това е Йога. 

П: Мога да отхвърля само на думи. В най-добрия случай мога да си 

повтарям формулата: "Това не съм аз, това не е мое. Аз съм отвъд всичко 

това." 

M: Достатъчно добре. Първо вербално, след това умствено и 

емоционално, а накрая в действие. Обръщай внимание на реалността в теб 

и тя ще излезе на светло. Това е като избиването на сметана от масло. 

Прави го коректно и усърдно и резултатът със сигурност ще дойде. 

П: Как може Абсолютът да е резултат от процес? 

M: Ти си прав, относителното не може да те доведе до Абсолюта. Но 

относителното може да блокира абсолютното, точно както не-избиването 

на сметаната може да попречи на маслото да се отдели. Реалното създава 

подтика; вътрешното подбужда външното и външното реагира чрез 

интерес и усилия. Но накрая няма вътрешно, нито външно; светлината на 

съзнанието е едновременно творецът и сътвореното, преживяващият и 

преживяното, тялото и въплътеното. Погрижи се за силата, която 

проектира всичко това и твоите проблеми ще приключат. 

П: Коя е проектиращата сила? 

М: Тя е продиктуваното от желанието въображение. 

П: Знам всичко това, но нямам власт над него. 
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M: Това е само още една твоя илюзия, родена от жаждата за 

резултати. 

П: Какво не е наред с целенасоченото действие? 

М: То е неприложимо. При тези въпроси не може да става въпрос за 

цели, нито за действие. Всичко, от което се нуждаеш, е да слушаш, 

помниш и съзерцаваш. Това е като да се храниш. Всичко, което може да 

направиш, е да отхапваш, дъвчеш и поглъщаш. Всичко останало е 

несъзнателно и автоматично. Слушай, помни и разбери - умът е 

едновременно актьорът и сцената. Всичко е от ума, а ти не си умът. Умът 

се ражда и преражда, не ти. Умът създава света и цялото прекрасно 

разнообразие в него. Също както в една добра пиеса ще има всякакви герои 

и ситуации, така ти се нуждаеш по малко от всичко, за да направиш света.  

П: Никой не страда в една пиеса. 

M: Стига да не се идентифицираш с нея. Не се идентифицирай със 

света и няма да страдаш. 

П: Другите ще страдат. 

M: Тогава се стреми да направиш своя свят съвършен. Ако вярваш в 

Бога, работи с Него. Ако не вярваш, превърни се в такъв. Или виж света 

като пиеса, или работи в него с цялата си мощ. Или и двете. 

П: Ами идентичността на умиращия човек? Какво се случва с нея, 

когато той е мъртъв? Съгласен ли сте, че тя продължава в друго тяло? 

М: Тя продължава и все пак не го прави. Всичко зависи от това как 

гледаш. Какво е идентичността, в края на краищата? Приемственост в 

паметта? Можеш ли да говориш за идентичност без памет? 

П: Да, мога. Детето може да не знае своите родители, въпреки това 

наследствените характеристики ще бъдат там. 

M: Кой ги идентифицира? Някой с памет, който регистрира и 

сравнява. Не виждаш ли, че паметта е основата на умствения ти живот? А 

идентичността е просто отпечатък от събитията във времето и 

пространството. Промениш ли отпечатъка, променил си човека. 

П: Отпечатъкът е значим и важен. Той има своя собствена стойност. 

Като казвате, че изтъканият десен е просто цветни конци, пропускате най-

важното - красотата му. Или, като описвате една книга като хартия с 

мастилени петна върху нея, пропускате смисъла. Идентичността е ценна, 

тъй като е основата на индивидуалността; това, което ни прави уникални и 

незаменими. "Аз съм" е интуицията на уникалността. 

М: Да и не. Идентичността, индивидуалността, уникалността - те са 

най-ценните аспекти на ума, но въпреки това са единствено от ума. "Аз 

съм всичко, което е" също е преживяване, еднакво валидно. 

Индивидуалното и универсалното са неразделни. Те са двата аспекта на 

безименното, видяно от вън и от вътре. За съжаление, думите само 

споменават, но не предават това. Опитай да отидеш отвъд думите. 

П: Какво умира със смъртта? 
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M: Идеята "аз съм това тяло" умира; свидетелят - не. 

П: На Джаинистите вярват в множеството свидетели, завинаги 

отделни. 

M: Това е тяхна традиция, основана на опита на някои велики хора. 

Единственият свидетел отразява себе си в безбройните тела като "аз съм". 

Докато телата, колкото и да са фини, ги има, "аз съм" се появява като 

много. Отвъд тялото има само Един. 

П: Бог? 

M: Творецът е личността, чието тяло е светът. Безименното е отвъд 

всички богове. 

П: Шри Рамана Махарши умря. Какво значение има това за него? 

M: Никакво. Това, което той беше, той е - Абсолютната Реалност. 

П: Но за обикновения човек смъртта има значение. 

M: За каквото се мисли човек преди смъртта, той продължава бъде 

това след смъртта. Неговата представа за себе си оцелява. 

П: Онзи ден имаше разговор за това как джнани използва 

животински кожи за медитация и т.н. Аз не бях убеден. Лесно е да се 

оправдае всичко, като се позоваваш на обичаите и традициите. Обичаят 

може да бъде жесток и традицията корумпирана. Те обясняват, но не 

оправдават. 

M: Никога не съм искал да кажа, че след себереализацията идва 

беззаконие. Освободеният човек е изключително установен в закона. Но 

неговите закони са законите на неговото истинско Себе, а не на неговото 

общество. Тях той спазва или престъпва в зависимост от обстоятелствата и 

необходимостта. Но той никога няма да бъде капризен и хаотичен. 

П: Това, което не мога да приема, е оправданието чрез обичая и 

навика. 

M: Трудността се състои в нашите различни гледни точки. Ти 

говориш от тази на тяло-ума. Моята е тази на свидетеля. Разликата е 

съществена. 

П: И все пак, жестокостта си е жестокост. 

M: Никой не те принуждава да бъдеш жесток. 

П: Да се възползваш от жестокостта на други хора е жестокост чрез 

посредник. 

M: Ако внимателно разгледаш процеса на живеене, ти ще откриеш 

жестокост навсякъде, понеже животът се подхранва от живот. Това е факт, 

но това не те кара да се чувстваш виновен, че си жив. Ти начена своя 

живот на жестокост, подлагайки майка си на безкрайни неприятности. До 

последния ден от живота си, ти ще се конкурираш за храна, дрехи, 

подслон, държейки се за тялото си, борейки се за неговите нужди, искайки 

то да бъде подсигурено, в един свят на несигурност и смърт. От гледна 

точка на животното, да бъдеш убит не е най-лошата форма на умиране; със 
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сигурност е за предпочитане пред болестта и старостта. Жестокостта лежи 

в мотива, не във факта. Убиването вреди на убиеца, не на убитото. 

П: Съгласен съм; тогава човек не трябва да ползва услугите на ловци 

и касапи. 

M: Кой иска да ги ползваш? 

П: Вие ги ползвате. 

M: Това е начинът, по който ти ме виждаш! Как бързо обвиняваш, 

осъждаш и изпълняваш присъдата! Защо започваш с мен, а не със себе си? 

П: Човек като вас трябва да даде пример. 

M: Готов ли си да последваш примера ми? Аз съм мъртъв за света, аз 

не искам нищо, нито дори и да живея. Бъди като мен, прави както аз правя. 

Ти ме съдиш по моите дрехи и начин на хранене; докато аз гледам само 

твоите мотиви; ако вярваш, че си тяло и ум и действаш според това, ти си 

виновен за най-голямата жестокост - жестокостта към своето собствено 

реално битие. В сравнение с нея всички други жестокости са нищо. 

П: Вие приемате убежище в твърдението, че не сте тялото. Но вие 

контролирате тялото си и сте отговорен за всичко, което то прави. Да 

позволите на тялото пълна автономия би било малоумие, лудост! 

M: Успокой се. Аз също съм против убиването на животни за месо 

или кожа, но аз отказвам да му отдам първо място. Вегетарианството е 

достойна кауза, но не най-спешната; всички каузи се обслужват най-добре 

посредством човек, който се е върнал в неговия източник. 

П: Когато бях в Шри Раманашрам, чувствах Бхагаван навсякъде, 

всепроникващ, всевъзприемащ. 

M: Ти имаш необходимата вяра. Тези, които имат истинска вяра в 

него, ще го виждат навсякъде и по всяко време. Всичко се случва според 

вярата ти, а твоята вяра е формата на твоето желание. 

П: Вярата, която имате в себе си, тя не е ли също във формата на 

желание? 

M: Когато казвам "Аз съм", това не означава отделна единица с 

тялото за нейно ядро. Имам предвид целостта на битието, океана на 

съзнанието, цялата вселена от всичко което е, и което знае. Няма какво да 

желая, защото аз съм завинаги цялостен. 

П: Можете ли да докоснете вътрешния живот на други хора? 

M: Аз съм хората. 

П: Аз нямам предвид идентичността на същността или субстанцията, 

нито уподобяването на форма. Имам предвид действителното влизане в 

умовете и сърцата на другите и участието в техните лични преживявания. 

Можете ли да страдате и да се радвате с мен или заключавате за това, 

какво чувствам, само от наблюдение и аналогия? 

M: Всички същества са в мен. Но да достигнеш чрез своя мозък до 

съдържанието на друг мозък се изисква специално обучение. Няма нищо, 

което да не може да бъде постигнато чрез обучение. 
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П: Аз не съм ваша проекция, нито вие моя. Аз имам своя собствена 

автентичност, не просто ваше творение. Тази недодялана философия на 

въображението и проекцията не ми се нрави. Вие ме лишавате от всякаква 

реалност. Кой на кого е образ? Вие ли сте мой образ или аз ваш? Или аз 

съм само един образ от моите собствени образи! Не, някъде нещо не е 

наред. 

M: Думите издават своята пустота. Реалното не може да се опише, то 

трябва да се преживее. Аз не мога да намеря по-добри думи за това, което 

знам. Това, което казвам, може да звучи нелепо. Но това, което думите се 

опитват да предадат, е върховната истина. Всичко е едно, колкото и да 

увъртаме. И всичко това се прави, за да се удовлетвори единствения 

източник и цел на всяко желание, който всички ние познаваме като "аз 

съм". 

П: Именно болката е в основата на желанието. Основният подтик е 

да се избяга от болката. 

M: Какъв е коренът на болката? Невежеството за себе си. Какъв е 

коренът на желанието? Стремежът да намериш себе си. Цялото творение се 

труди за неговото Себе и няма да си почине, докато не се върне към него. 

П: Кога ще се завърне? 

М: То може да се завърне, когато поискаш. 

П: Ами светът? 

M: Можеш да го вземеш със себе си. 

П: Трябва ли да изчакам с помагането на света, докато не постигна 

съвършенство? 

M: Определено помагай на света. Ти няма да помогнеш много, но 

усилието ще те извиси. Няма нищо лошо в това да опитваш да помагаш на 

света. 

П: Със сигурност има хора, обикновени хора, които помогнаха 

много. 

M: Когато дойде времето светът да бъде подпомогнат, на някои хора 

се дава волята, мъдростта и силата да предизвикат големи промени. 

Глава 37 - Отвъд болката и удоволствието има блаженство 

Махарадж: Трябва да разбереш, преди всичко, че ти си 

доказателството за всичко, включително за теб самия. Никой не може да 

докаже твоето съществуване, защото преди това неговото съществуване 

трябва да бъде потвърдено от теб. Своето битие и знаене не дължиш на 

никого. Не забравяй, ти си напълно самостоятелен. Не идваш отникъде, не 

отиваш наникъде. Ти си свободно от времето битие и осъзнатост. 

Питащ: Има една основна разлика между нас. Вие знаете реалното, 

докато аз знам само движенията на ума. Ето защо това което казвате е 

едно, а това което чувам е друго. Това, което казвате, е вярно; това, което 
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аз разбирам, е невярно, въпреки че думите са същите. Има пропаст между 

нас. Как да премахна пропастта? 

M: Откажи се от идеята да бъдеш това, което си мислиш че си, и 

няма да има пропаст. Въобразявяйки себе си като отделен, ти си създал 

пропаст. Не е нужно да я пресичаш. Просто не я създавай. Всичко си ти и 

всичко е твое. Няма никой друг. Това е факт. 

П: Колко странно! Същите думи, които за вас са верни, за мен са 

неверни. "Няма никой друг". Колко очевидно невярно! 

M: Нека да е вярно или невярно. Думите не са от значение. Важна е 

идеята, която имаш за себе си, понеже тя те блокира. Остави я. 

П: От ранно детство са ме учили да мисля, че съм ограничен до 

моето име и форма. Простото изявление на противното няма да изтрие 

умствените набраздявания. Необходимо е редовно промиване на мозъка – 

ако въобще може да бъде направено. 

M: Ти го наричаш промиване на мозъка, аз го наричам Йога - 

изравняване на всички психически бразди. Ти не трябва да си принуден да 

мислиш едни и същи мисли отново и отново. Давай нататък! 

П: Лесно да се каже, трудно е да се направи. 

М: Не се дръж детински! По-лесно е да се промениш, отколкото да 

страдаш. Надрасти своите детинщини, това е всичко. 

П: Такива неща не се правят. Те се случват. 

M: Всичко се случва през цялото време, но трябва да си готов за 

това. Готовността е зрялост. Ти не виждаш реалното, защото твоят ум не е 

готов за това. 

П: Ако реалността е истинската ми същност, как мога някога да не 

съм готов? 

M: Липсата на готовност означава страх. Ти се страхуваш от това, 

което си. Твоята дестинация е цялото. Но ти се страхуваш, че ще загубиш 

своята идентичност. Детинщина е да се придържаш към играчките, към 

твоите желания и страхове, мнения и идеи. Остави всичко това и бъди 

готов реалното да установи себе си. Това самоустановяване е изразено най-

добре с думите: "Аз съм". Нищо друго не съществува. За това ти си 

абсолютно сигурен. 

П: "Аз съм", разбира се, но също така "аз знам". И аз знам, че аз съм 

така и така, собственикът на тялото, в разнородни връзки с други 

собственици. 

М: Всичко това е памет привнесена сега. 

П: Мога да бъда сигурен само в това, което е сега. Минало и бъдеще, 

памет и въображение, са ментални състояния, но те са всичко, което знам, 

и сега те присъстват. Вие ми казвате да ги изоставя. Как се изоставя 

настоящето? 

M: Ти се движиш към бъдещето през цялото време, независимо дали 

ти харесва или не. 
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П: Аз се движа от настоящето към настоящето - не се движа изобщо. 

Всичко останало се движи - не аз. 

M: Съгласен. Но умът ти се движи. В настоящето ти си 

едновременно движимото и недвижимото. Досега си се вземал само за 

движимото, а недвижимото си пренебрегвал. Обърни си ума отвътре 

навън. Не обръщай внимание на движимото и ти ще откриеш себе си като 

вечно присъстващата, неизменна реалност, неизразима, но монолитна като 

скала. 

П: Ако тя е сега, защо не я осъзнавам? 

M: Защото се държиш за идеята, че не я осъзнаваш. Остави тази идея. 

П: Това не ме прави осъзнат. 

M: Почакай. Ти искаш да бъдеш от двете страни на стената по едно и 

също време. Можеш, но трябва да премахнеш стената. Или, осъзнай, че 

стената и от двете й страни е едно и също пространство, към което никоя 

представа като "тук" или "там" не е приложима. 

П: Сравненията не доказват нищо. Единственото ми оплакване е 

това: защо аз не виждам това, което вие виждате, защо вашите думи не 

звучат като истинни в ума ми. Нека узная това; всичко друго може да 

почака. Вие сте мъдър, а аз съм глупав; вие виждате, а аз не. Къде и как 

мога да намеря моята мъдрост? 

M: Ако знаеш, че си глупав, ти въобще не си глупав! 

П: Също както да зная, че съм болен не ме прави здрав, така да зная, 

че съм глупав не може да ме направи мъдър. 

M: За да знаеш, че си болен, не трябва ли да си здрав в началото? 

П: О, не. Знам това чрез сравнение. Ако съм сляп по рождение и вие 

ми кажете, че знаете неща без да ги докосвате, докато аз трябва да докосна, 

за да знам, аз осъзнавам, че съм сляп, без да знам какво означава да 

виждам. По същия начин, аз знам, че пропускам нещо, когато твърдите 

неща, които не мога да разбера. Вие казвате толкова прекрасни неща за 

мен самия; според вас аз съм вечен, вездесъщ, всезнаещ, изключително 

щастлив, създател, пазител и разрушител на всичко, което съществува, 

източникът на целия живот, сърцето на битието, Господ и любимият на 

всяко създание. Вие ме приравнявате с Върховната Реалност, източникът и 

целта на цялото съществуване. Аз само мигам на парцали, защото знам, че 

съм само мъничък сноп от желания и страхове, мехурче от страдание, 

преходен проблясък на съзнанието в океан от тъмнина. 

M: Преди болката да бъде, ти беше. След като болката си отиде, ти 

остана. Болката е временна, ти не си. 

П: Съжалявам, но аз не виждам това, което вие виждате. От деня, в 

който съм роден до деня, в който ще умра, болката и удоволствието ще 

тъкат модела на моя живот. За битието преди раждането и след смъртта аз 

не знам нищо. Аз нито ви приемам, нито ви отричам. Чувам това, което 

казвате, но аз не го знам. 
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M: Сега си съзнателен, нали? 

П: Моля ви, не ме питайте за преди и след това. Просто знам само 

това, което е сега. 

M: Това е достатъчно. Ти си съзнателен. Дръж се за това. Има 

състояния, когато не си съзнателен. Наречи го несъзнателно битие. 

П: Да бъдеш несъзнателен? 

M: Съзнаването и несъзнаването тук не са приложими. 

Съществуването е в съзнанието, същността е независима от съзнанието. 

П: Тя празнота ли е? Тишина ли е? 

M: Защо да я усложняваме? Битието прониква и трансцендира 

съзнанието. Обективното съзнание е част от чистото съзнание, а не отвъд 

него. 

П: Как узнахте състоянието на чисто битие, което не е нито 

съзнателно, нито несъзнателно? Всичкото знание е единствено в 

съзнанието. Възможно е да има такова състояние, като временното 

отпадане на ума. Тогава ли съзнанието се вижда като свидетел? 

M: Свидетелят само регистрира събития. При временно отпадане на 

ума дори мисълта "аз съм" се разтваря. Няма "аз съм" без ум. 

П: Без ум означава без мисли. "Аз съм" като мисъл стихва. "Аз съм" 

като чувство за съществуване остава. 

M: Всяко преживяване стихва с ума. Без ума не може да има нито 

преживяващ, нито преживяване. 

П: Свидетелят не остава ли? 

M: Свидетелят просто регистрира наличието или липсата на 

преживяване. Той не е преживяване сам по себе си, но той се превръща в 

преживяване, когато възникне мисълта "Аз съм свидетел". 

П: Всичко, което знам е, че понякога умът работи, а понякога не. 

Преживяването на умствено мълчание наричам временно отпадане на ума. 

M: Наречи го тишина или празнота или временно отпадане, но 

фактът е, че трите - преживяващият, преживяването и преживяното - не са. 

В свидетелстването, в осъзнатостта, аз-съзнанието, чувството за 

съществуване като това или онова, не е. Остава неотъждественото битие. 

П: Като състояние на несъзнаване? 

M: По отношение на каквото и да било, то е точно обратното. То е 

също така между и отвъд всички противоположности. Не е нито съзнаване, 

нито несъзнаване, нито средния път, нито отвъд тях. То е само себе си, не е 

по отношение на нещо, което може да се нарече преживяване или липсата 

му. 

П: Колко странно! Вие говорите за него, като че е преживяване. 

M: Когато мисля за него - то се превръща в преживяване. 

П: Подобно на невидимата светлина, пресечена от едно цвете, 

станала цветна? 

М: Да, може да се каже така. То е в цвета, но не е цветът. 
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П: Същото старо четирияко отрицание на Нагарджуна: нито това, 

нито онова, нито и двете, нито и едното, и другото. Направо ми взехте ума! 

M: Твоята трудност произтича от идеята, че реалността е състояние 

на съзнанието, едно от многото. Склонен си да казваш: "Това е реално. 

Това не е реално. А това е отчасти реално, отчасти нереално", все едно 

реалността е атрибут или качество, което да има различни мерки. 

П: Нека го кажа по различен начин. В края на краищата, съзнанието 

се превръща в проблем, само когато е болезнено. Едно вечно блажено 

състояние не повдига въпроси. Ние намираме, че всяко съзнание е смес 

от приятното и болезненото. Защо? 

M: Всяко съзнание е ограничено и поради това болезнено. В корена 

на съзнанието е желанието, подтикът да се преживява. 

П: Да не би да казвате, че без желание не може да има съзнание? И 

какво е предимството да не съзнаваш? Ако трябва да се откажа от 

удоволствието заради свободата от болката, по-добре да запазя и двете. 

M: Отвъд болката и удоволствието има блаженство. 

П: Несъзнателно блаженство, за какво ми е това? 

M: Нито съзнателно, нито несъзнателно. Реално. 

П: Какво е вашето възражение относно съзнанието? 

М: То е бреме. Тялото означава бреме. Чувствата, желанията, 

мислите - всичко това е бреме. Цялото съзнание идва от конфликт. 

П: Реалността е описана като истинско битие, чисто съзнание, 

безкрайно блаженство. Какво общо с нея има болката? 

M: Болката и удоволствието се случват, но болката е цената на 

удоволствието, удоволствието е наградата на болката. Също така, в живота 

ти често доставяш удоволствие като нараняваш и нараняваш като 

доставяш удоволствие. Да знаеш, че болката и удоволствието са едно, е 

покой. 

П: Всичко това е много интересно, без съмнение, но целта ми е по-

проста. Искам повече удоволствие и по-малко болка в живота. Какво да 

правя? 

M: Докато има съзнание, трябва да има и удоволствие, и болка. В 

естеството на "аз съм", на съзнанието, е да се идентифицира с 

противоположностите. 

П: Тогава за какво ми е всичко това? Това не ме удовлетворява. 

M: Кой си ти, който си неудовлетворен? 

П: Аз съм човек на болката и удоволствието. 

M: И двете, както болката, така и удоволствието, са ананда 

(блаженство). Аз седя тук пред теб и ти казвам - от собственото си 

директно и неизменно преживяване - болката и удоволствието са билата и 

долините на вълните в океана на блаженството. В дълбокото има 

абсолютна пълнота. 

П: Постоянно ли е вашето преживяване? 
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М: То е свободно от времето и промяната. 

П: Всичко, което знам, е желанието за удоволствие и страхът от 

болката. 

M: Ето как мислиш за себе си. Престани. Ако не можеш да 

прекратиш навика сега, изведнъж, разгледай познатия начин на мислене и 

виж неговия фалш. Да поставяш под въпрос привичното, е задължение на 

ума. Каквото умът е създал, умът трябва да унищожи. Или, осъзнай, че 

няма желание извън ума, и стой извън него. 

П: Честно казано, не вярвам на това обяснение, че всичко е 

създадено от ума. Умът е само инструмент, както окото е инструмент. 

Може ли да се каже, че възприятието е творение? Виждам света чрез 

прозореца, а не в прозореца. Всичко, което казвате е добре издържано, 

защото има обща основа, но аз не знам дали вашата основа е в реалността 

или само в ума. Аз мога да имам само една умствена картина на това. 

Какво означава това за вас, аз не знам. 

M: Докато си в ума, ще ме виждаш в ума.  

П: Колко неадекватни са думите за разбирането! 

M: Без думите какво има за разбиране? Необходимостта от разбиране 

произтича от неправилното разбиране. Това, което казвам, е вярно, но за 

теб това е само теория. Как ще узнаеш дали това е вярно? Слушай, помни, 

съзерцавай, визуализирай, пробвай. Също така го приложи във 

всекидневния си живот. Имай търпение с мен и, преди всичко, имай 

търпение със себе си, защото ти си единственото ти препятствие. Пътят 

минава през теб и води до отвъд теб самия. Докато вярваш, че само 

конкретното е реално, съзнателно и щастливо, и отхвърляш недуалната 

реалност като нещо въображаемо, абстрактно понятие, ще ме намираш да 

раздавам концепции и абстракции. Но след като веднъж си докоснал 

реалното в твоето собствено същество, ти ще ме намираш да описвам 

каквото за теб е най-близко и скъпо. 

Глава 38 - Духовната практика е воля, отстоявана отново и 

отново 

Питащ: Западняците, които от време на време идват да ви видят, се 

сблъскват с един особен проблем. Самото понятие за освободен човек, 

реализиран човек, Себепознаващ, Богопознаващ, човек отвъд света, е 

непознато за тях. Всичко, което те имат в своята християнска култура, е 

идеята за светец: благочестив човек, спазващ закона, богобоязлив, обичащ 

ближния, отправящ молитви, понякога склонен към екстаз и припознат по 

някакви чудеса. Самата идея за джнани е чужда на западната култура, 

нещо екзотично и по-скоро невероятно. Дори когато съществуването му е 

прието, на него се гледа с подозрение, като случай на самовнушена 

еуфория, причинена от странни физически пози и ментални нагласи. 
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Самата идея за ново измерение в съзнанието им се струва 

неправдоподобно и невероятно. 

Това, което би им помогнало, е възможността да слушат джнани да 

говори за собственото си преживяване на реализацията, нейните причини и 

източници, нейния прогрес и постижения и нейното действително 

приложение в ежедневието. Голяма част от това, което той казва, може да 

бъде странно, дори безсмислено, но ще остане усещането за реалност, за 

атмосфера на действително преживяване, неизразимо, но съвсем реално, 

център, от който може да се живее образцов живот. 

Махарадж: Преживяването може да е неизразимо. Може ли човек да 

предаде едно преживяване? 

П: Да, ако човек е артист. Същността на изкуството е комуникацията 

на чувство, на преживяване. 

M: За да приемеш комуникация, трябва да бъдеш възприемчив.  

П: Разбира се. Трябва да има приемник. Но ако предавателят не 

предава, от каква полза е приемникът? 

M: Джнани принадлежи на всички. Той се раздава неуморно и 

напълно на всеки, който идва при него. Ако не е даващ, той не е джнани. 

Каквото и да има, той споделя. 

П: Но той може ли да сподели това, което той е? 

M: Имаш предвид дали той може да превърне другите в джнани? И 

да, и не. Не, тъй като джнани не биват създавани; те се осъзнават като 

такива, когато се върнат в техния източник, истинската им природа. Не 

мога да те превърна в това, което вече си. Всичко, което мога да ти покажа, 

е пътя, който изминах, и да те поканя да го поемеш. 

П: Това не отговаря на въпроса ми. Имам предвид критичния и 

скептичен западняк, който отрича самата възможност за по-висши 

състояния на съзнанието. Наскоро наркотиците направиха пробив в 

неговото неверие, без това да повлияе на материалистичната му 

перспектива. С наркотици или без наркотици, тялото остава първичния 

факт, а умът второстепенен. Отвъд ума те не виждат нищо. От Буддха 

насам състоянието на себереализация е описвано в негативен план, като 

"не това, не това". Неизбежно ли е това? Дали не е възможно да се 

илюстрира, ако не да се опише? Признавам, никое словесно описание няма 

да свърши работа, когато описваното състояние е отвъд думите. Но то 

също така е изразимо. Поезията е изкуството за изразяване с думи на 

неизразимото.  

М: Не липсват религиозни поети. Обърни се към тях за това, което 

искаш. Що се отнася до мен, учението ми е просто: довери ми се за 

известно време и прави това, което ти казвам. Ако упорстваш, ще откриеш, 

че твоето доверие е било оправдано. 

П: Ами хората, които се интересуват, но не могат да ви се доверят? 
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M: Ако биха били останали с мен, те щяха да ми се доверят. След 

като ми се доверят, те ще последват моя съвет и ще открият сами за себе 

си. 

П: Не обучение е това, което искам точно сега, а неговите резултати. 

Вие имате и двете. Вие сте готов да ни кажете за обучението, но когато 

стане дума за резултати, вие отказвате да споделите. Или ни казвате, че 

вашето състояние е отвъд думите, или че няма разлика; че където ние 

виждаме разлика, вие не виждате никаква. И в двата случая ние сме 

оставени без никаква представа за вашето състояние. 

M: Как можеш да прозреш състоянието ми, когато не си прозрял 

своето? Когато самият инструмент на прозрение липсва, не е ли важно 

първо да го намериш? Това е като слепец, които иска да научи живопис, 

преди да е възвърнал зрението си. Искаш да знаеш моето състояние - но 

знаеш ли състоянието на твоята съпруга или твоя служител? 

П: Аз моля само за някаква подсказка. 

М: E, аз ти дадох много важна следа - където ти виждаш разлики, аз 

не виждам. За мен това е достатъчно. Ако смяташ, че това не е достатъчно, 

мога само да повторя: това е достатъчно. Вникни дълбоко и ще видиш 

това, което аз виждам. Ти като че ли искаш незабавно прозрение, 

забравяйки, че моментът винаги се предхожда от дълга подготовка. Плодът 

пада изведнъж, но зреенето отнема време. В края на краищата, когато 

говоря за доверие в мен, това е само за кратко време, просто достатъчно 

време, за да се задвижиш. Колкото си по-задълбочен, толкова по-малко 

вяра ти трябва, понеже скоро ще намериш своята вяра в мен оправдана. 

Искаш да ти докажа, че съм надежден! Как мога и защо да го правя? В 

крайна сметка, това, което ти предлагам, е оперативен подход, като в 

настоящата западна наука. Когато един учен описва един експеримент и 

неговите резултати, обикновено приемаш неговите изявления на доверие и 

повтаряш неговия експеримент, както той го описва. След като получиш 

същите или подобни резултати, не е необходимо да му се доверяваш 

повече; имаш доверие на твоя собствен опит. Окуражен, ти продължаваш и 

накрая достигаш до важните идентични резултати. 

П: Индийският ум е приготвен за метафизични експерименти чрез 

културата и възпитанието. За индиеца думите "пряко възприемане на 

Върховната Реалност" имат смисъл и извеждат отговори от самите 

дълбини на съществото му. Те означават малко за западняка; дори когато е 

възпитан в собственото си разнообразие на християнството, той не мисли 

отвъд съответствието с Божиите заповеди и предписанията на Христос. 

Знанието на реалността от първа ръка е не само извън всякаква амбиция, 

но и извън мисленето. Някои Индийци ми казват: "Безнадеждно. 

Западнякът няма да разбере, понеже той не може. Не му казвай нищо за 

себереализацията; нека да живее полезен живот и да заслужи прераждане в 

Индия. Само тогава той ще има шанс". Някои казват: "Реалността е 
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достъпна за всички еднакво, но не всички са еднакво надарени с 

капацитета да я схванат. Капацитетът ще дойде с желание, което ще се 

превърне в преданост и накрая в тотално самопосвещение. С усърдие, 

задълбоченост и желязна решителност, в името на преодоляването на 

всички препятствия, западнякът има същия шанс като ориенталеца. 

Всичко, от което той се нуждае, е възбуждане на интереса". За да се събуди 

неговия интерес към себепознанието той трябва да бъде убеден в неговите 

предимства. 

M: Ти вярваш, че е възможно да се предаде личен опит? 

П: Не знам. Вие говорите за единство, идентичност на виждащия с 

видяното. Когато всичко е едно, комуникацията трябва да бъде възможна.  

M: За да има прекия опит на една държава, човек трябва да отиде да 

живее там. Не ме моли за невъзможното. Духовната победа на човека без 

съмнение е от полза за човечеството, но за да се възползва друг индивид е 

необходима близка лична връзка. Такава връзка не е случайна и не всеки 

може да претендира, че има такава. От друга страна, научният подход е за 

всички. "Повярвай-лапни-вкуси". Какво повече ти трябва? Защо да тикаш 

Истината в гърла, които не са гладни? Това не може да се направи, така 

или иначе. Без приемник, даващият какво може да направи? 

П: Същността на изкуството е да се използва външната форма, за да 

се предаде вътрешен опит. Разбира се, човек трябва да бъде сензитивен 

към вътрешното, преди външното да придобие смисъл. Как човек расте в 

сензитивността? 

M: По какъвто и начин да го кажеш, става въпрос за същото. 

Даващи има много; къде са приемащите? 

П: Не можете ли да споделите вашата собствена сензитивност? 

М: Да, мога, но споделянето е двупосочна улица. Необходими са 

двама за споделяне. Кой е готов да поеме това, което аз съм готов да дам? 

П: Вие казвате, че сме едно. Това не е ли достатъчно? 

M: Аз съм едно с теб. Ти едно ли си с мен? Ако си, няма да задаваш 

въпроси. Ако не си, ако не виждаш това, което аз виждам, какво повече 

мога да направя, освен да ти покажа начина, по който да подобриш твоята 

визия? 

П: Това, което не можете да дадете, не е ваше собствено. 

M: Аз не приемам нищо като мое собствено. Когато няма "аз", къде е 

"моето"? Двама души гледат едно дърво. Единият вижда плода скрит сред 

листата, а другият не. Иначе няма разлика между двамата. Този, който 

вижда, знае, че с малко внимание другият също ще види, но въпросът за 

споделяне не възниква. Повярвай ми, аз не съм стиснат, задържайки твоя 

дял от реалността. Напротив, аз съм изцяло твой, изяж ме, изпий ме. Но 

докато повтаряш: "дай, дай", ти не правиш нищо, за да вземеш това, което 

се предлага. Аз ти показвам един кратък и лесен начин, за да можеш да 

видиш това, което аз виждам, но ти се придържаш към старите си навици 
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на мислене, чувстване и действие и хвърляш цялата вина върху мен. Аз 

нямам нищо, което ти нямаш. Себепознанието не е парче имот, което да 

бъде предложено и прието. Това е напълно ново измерение, където няма 

какво да се даде или отнеме. 

П: Дайте ни поне някаква представа за съдържанието на вашия ум, 

докато живеете всекидневния си живот. Да се яде, да се пие, да се говори, 

да се спи - как се усеща от ваша страна? 

M: Обикновените неща в живота ги изпитвам точно както вие го 

правите. Разликата се състои в това, което не изпитвам. Аз не изпитвам 

страх или алчност, омраза или гняв. Не искам нищо, не отказвам нищо, не 

задържам нищо. По тези въпроси не правя компромис. Може би това е 

изключителната разлика между нас. Аз няма да направя компромис, аз съм 

верен на себе си, докато вие се страхувате от реалността. 

П: От гледна точка на западняка има нещо смущаващо във вашите 

[индийски] привички. Да седнеш в ъгъла напълно сам и да си повтаряш: 

"Аз съм Бог, Бог съм Аз", изглежда като обикновена лудост. Как да убедя 

един западняк, че тези практики водят до крайно здрав разум? 

M: Човекът, който твърди, че е Бог, и човекът, който се съмнява в 

това - и двамата са заблудени. Те говорят в съня си. 

П: Ако всичко е сън, какво се събужда? 

M: Как да се опише будното състояние на езика на страната на 

сънищата? Думите не описват, те са само символи.  

П: Отново същото извинение, че думите не могат да предадат 

реалността. 

M: Ако искаш думи, аз ще ти дам някои от най-древните думи на 

силата. Повтаряй някоя от тях непрекъснато; те могат да свършат чудеса.  

П: Вие сериозно ли? Бихте ли казал на западняк да повтаря "Ом" или 

"Рам" или "Харе Кришна" непрекъснато, въпреки че той няма никаква вяра 

и убеждение, родено от съответния културен и религиозен произход. Без 

увереност и плам, повтаряйки механично същите звуци, той ще постигне 

ли нещо някога? 

M: Защо не? Подтикът, скритият мотив е това, което има значение, а 

не формата която той приема. Каквото и да прави, ако той го прави в името 

на намирането на собственото си истинско Себе, това със сигурност ще го 

доведе до Него самия. 

П: И няма нужда от вяра в ефикасността на средствата? 

M: Няма нужда от вяра, която е само очакването на резултати. Тук 

само действието е от значение. Каквото и да правиш в името на истината, 

това ще те отведе до истината. Само бъди задълбочен и усърден. Формата, 

която това приема, почти няма значение. 

П: Тогава къде е необходимостта от даване израз на собствения 

копнеж? 
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М: Не е необходимо. Да не правиш нищо е също толкова добре. 

Самият копнеж, неразреждан от мисъл и действие, чистият, концентриран 

копнеж, ще те отведе бързо до целта ти. Истинският мотив е това, което 

има значение, а не начинът на изразяване. 

П: Невероятно! Как може едно тъпо повторение в скука, граничеща с 

отчаяние, да бъде ефективно? 

M: Самите факти на повторението, на борбата и на издръжливостта и 

постоянството, независимо от скуката и отчаянието и пълна липса на 

убеденост, са наистина от решаващо значение. Те самите не са важни, но 

искреността зад тях е много важна. Трябва да има натиск от вътре и 

дърпане отвън. 

П: Моите въпроси са типични за Запада. Там хората мислят по 

модела на причината и следствието, средствата и целите. Те не виждат 

каква причинно-следствена връзка може да има между една определена 

дума и Абсолютната Реалност. 

M: Няма никаква връзка. Но има връзка между думата и нейното 

значение, между дейността и нейния мотив. Духовната практика е воля, 

отстоявана отново и отново. Който няма тази дързост, той няма да приеме 

реалността, дори когато е предлагана. Неохотата, родена от страха, е 

единствената пречка. 

П: От какво има да се страхуваш?  

M: От непознатото. От не-съществуването, не-знаенето, не-

правенето. От отвъдното. 

П: Искате да кажете, че докато можете да споделите начина на 

вашето постижение, не можете да споделите плодовете? 

M: Разбира се, че мога да споделя плодовете и аз правя това през 

цялото време. Но моят език е този на мълчанието. Научи се да слушаш и да 

вникваш. 

П: Аз не виждам как може да се започне без убеждение. 

M: Остани с мен за известно време или отдай ума си на това, което 

казвам и правя, и убеждението ще изгрее. 

П: Не всеки има шанса да ви познава. 

M: Познай своето собствено Себе. Бъди със своето собствено Себе, 

слушай го и му се подчинявай, цени го, дръж го в ума си постоянно. Не се 

нуждаеш от друг водач. Докато твоето желание за Истината засяга 

всекидневния ти живот, всичко ще ти е наред. Живей си живота без да 

нараняваш никого. Ненавреждането е най-мощната форма на Йога и тя ще 

те отведе бързо до твоята цел. Това е, което аз наричам, нисарга йога, 

Естествената йога. Това е изкуството на живот в мир и хармония, в 

приятелство и любов. Плодът на това е щастие, безпричинно и безкрайно. 

П: И все пак, всичко това предполага някаква вяра. 

M: Обърни се навътре и ще започнеш да вярваш в себе си. Във 

всичко останало увереността идва с опита. 
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П: Когато някой ми казва, че знае нещо, което аз не знам, аз имам 

право да попитам: "Какво е това, което знаете, а аз не знам?" 

M: А ако той ти каже, че то не може да се предаде с думи? 

П: Тогава аз го наблюдавам внимателно и се опитвам да разбера. 

M: И точно това е нещото, което искам да правиш! Интересувай се, 

обръщай внимание, докато се установи поток от взаимно разбиране. Тогава 

споделянето ще бъде лесно. В интерес на истината, цялата реализация е 

само споделяне. Ти влизаш в едно разширено съзнание и споделяш в него. 

Неохотата да влезеш в него и да споделяш е единствената пречка. Аз 

никога не говоря за различия, понеже за мен няма такива. Ти го правиш, 

така че ти трябва да ми ги покажеш. Покажи ми различията. За това ще 

трябва да вникнеш в мен, но тогава вече няма да говориш за различия. 

Разбери едно нещо добре и си пристигнал. Това което ти пречи да знаеш не 

е липсата на възможност, а липсата на способност да фокусираш ума си 

върху това, което искаш да разбереш. Ако би държал ума си върху това, 

което не знаеше, то би ти разкрило своите тайни. Но ако си плитък и 

нетърпелив, недостатъчно усърден, за да гледаш и да чакаш, ти си като 

дете, плачещо за луната. 

Глава 39 - Само по себе си нищо няма съществуване 

Питащ: Като ви слушам, аз намирам, че е безполезно да ви задават 

въпроси. Каквото и да е питането, вие винаги го поставяте под въпрос и ме 

отвеждате до основния факт, че живея в една илюзия мое производство, и 

че реалността е неизразима с думи. Думите просто допринасят за 

объркването и единственото мъдро решение е тихото търсене вътре. 

Махарадж: В края на краищата, умът е този, който създава илюзията 

и умът е този, който се освобождава от нея. Думите могат да влошат 

илюзията, но думите може също да помогнат тя да се разсее. Няма нищо 

лошо в повтарянето на една и съща истина отново и отново, докато тя не 

стане действителност. Работа на майката не приключва с раждането на 

детето. Тя го храни ден след ден, година след година, докато то вече не се 

нуждае от нея. Хората се нуждаят да слушат думи, докато фактите не им 

проговорят по-силно от думите. 

П: Значи ние сме деца, които трябва да бъдат хранени с думи? 

M: Докато придавате важност на думите, вие сте деца. 

П: Добре, бъдете наша майка. 

M: Къде беше детето преди да се роди? Не беше ли с майка си? 

Понеже вече е било с майката, то е могло да се роди. 

П: Със сигурност, майката не е носела детето, когато самата тя е била 

дете. 

M: Потенциално тя е била майката. Иди отвъд илюзията на времето. 
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П: Вашият отговор винаги е един и същ. Като някакъв часовник, 

който показва един и същ час отново и отново. 

М: Няма друг начин. Също както едното слънце се отразява в 

милиарди капки роса, така и безвремието безкрайно се повтаря. Когато 

повтарям: "Аз съм, аз съм", аз просто отстоявам отново и отново вечно 

присъстващия факт. Ти се уморяваш от думите ми, защото не виждаш 

живата истина зад тях. Свържи се с нея и ще намериш пълния смисъл 

както на думите, така и на тишината. 

П: Вие казвате, че малкото момиче вече е било майка на бъдещото си 

дете. Потенциално - да. В действителност - не. 

M: Потенциалът става актуален чрез мисленето. Тялото и неговите 

дела съществуват в ума. 

П: А умът е съзнание в движение и съзнанието е обусловеният 

(сагуна) аспект на Аза. Необусловеният (ниргуна) е друг аспект и отвъд 

лежи бездната на Абсолюта (парамартха). 

M: Точно така - каза го много хубаво. 

П: Но това са само думи за мен. Да ги чуеш и да ги повтаряш не е 

достатъчно, те трябва да бъдат преживяни. 

M: Нищо не те спира освен прекомерното занимание с външното, 

което не ти позволява да се фокусираш върху вътрешното. Няма начин, не 

можеш да пропуснеш твоята садхана. Трябва да се отвърнеш от света и да 

отидеш вътре, докато вътрешното и външното не се слеят и не отидеш 

отвъд обуславянето, било то вътрешно или външно. 

П: Със сигурност необусловеното е само една идея в обусловения ум. 

Само по себе си то няма съществуване. 

M: Само по себе си нищо няма съществуване. Всичко се нуждае от 

неговото собствено отсъствие. Да бъдеш, е да бъдеш различим, да бъдеш 

тук, а не там, да бъдеш сега, а не после, да бъдеш по този начин, а не по 

друг начин. Както водата е оформяна от контейнера, така всичко е 

определяно от условията (гуните). Също както водата остава вода, 

независимо от съдовете, както светлината остава светлина независимо от 

цветовете, които тя извежда на светло, така реалното остава реално, 

независимо от условията, в които е отразено. Защо само отражението да се 

държи във фокуса на съзнанието? Защо не самата реалност? 

П: Самото съзнание е отражение. Как то може да хване реалното? 

M: Да знаеш, че съзнанието и неговото съдържание са само 

отражения, непостоянни и преходни, е фокусиране върху реалното. 

Отказът да се види змия във въжето е необходимо условие за виждане на 

въжето. 

П: Само необходимо или също достатъчно? 

M: Човек трябва да знае, че въжето съществува и прилича на змия. 

По същия начин, човек трябва да знае, че реалното съществува и е с 

природата на свидетелско съзнание. Разбира се, то е отвъд свидетеля, но за 
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да се навлезе в него трябва първо да се реализира състоянието на чисто 

свидетелстване. Осъзнатостта за условията води човек до необусловеното. 

П: Може ли необусловеното да бъде преживяно? 

M: Да знаеш обусловеното като обусловено е всичко, което може да 

се каже за необусловеното. Положителните утвърждения са само намеци и 

са подвеждащи. 

П: Можем ли да говорим за свидетелстване на реалното? 

M: Как бихме могли? Можем да говорим само за нереалното, 

илюзорното, преходното, обусловеното. За да се отиде отвъд, ние трябва да 

преминем през тотално отхвърляне на всичко, като имащо самостоятелно 

съществуване. Всички неща зависят. 

П: От какво зависят?  

M: От съзнанието. А съзнанието зависи от свидетеля. 

П: И свидетелят зависи от реалното? 

M: Свидетелят е отражение на реалното в цялата му чистота. Това 

зависи от състоянието на ума. Когато преобладават яснота и 

непривързаност, свидетелското съзнание се проявява. Това е същото като 

да кажеш, че където водата е ясна и тиха, се появява образът на луната. 

Или както дневната светлина, която се появява като блясък в диаманта. 

П: Може ли да има съзнание без свидетел? 

M: Без свидетеля то става несъзнание, просто живеене. Свидетелят е 

латентен във всяко състояние на съзнанието, също както светлината във 

всеки цвят. Не може да има знание без знаещ и няма знаещ без неговия 

свидетел. Не само знаеш, но ти знаеш, че знаеш. 

П: Ако необусловеното не може да се преживее, понеже всяко 

преживяване е обусловено, тогава защо въобще да се говори за него? 

M: Как може да има знание на обусловеното без необусловеното? 

Трябва да има източник, от който всичко това произтича, основа, на която 

всичко стои. Себереализацията е преди всичко знаенето на собственото 

обуславяне и осъзнатостта, че безкрайното разнообразие от условия зависи 

от нашата безкрайна способност да бъдем обуславяни и да даваме израз на 

разнообразието. За обусловения ум необусловеното се явява както като 

тоталността, така и като отсъствието на всичко. Нито пък може да бъде 

директно преживяно, но това не го прави несъществуващо. 

П: То не е ли чувство? 

M: Чувството също е състояние на ума. Също както здравото тяло не 

изисква внимание, така необусловеното е свободно от преживяване. Вземи 

преживяването на смъртта. Обикновеният човек се страхува да умре, 

защото той се страхува от промяна. Джнани не се страхува, защото умът 

му вече е мъртъв. Той не мисли: "Аз живея". Той знае: "Има живот". Няма 

промяна в него и няма смърт. Смъртта изглежда, че е промяна във времето 

и пространството. Където няма нито време, нито пространство, как може 

да има смърт? Джнани вече е мъртъв за името и формата. Как може 
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тяхната загуба да му се отрази? Човекът във влака пътува от място на 

място, но човекът слязъл от влака не отива никъде, защото той не е 

обвързан към дестинация. Той няма къде да отиде, какво да прави, какво да 

стане. Тези, които правят планове, ще бъдат родени, за да ги изпълнят. 

Тези, които не правят планове, няма нужда да се раждат. 

П: Каква е целта на болката и удоволствието? 

M: Те съществуват ли сами по себе си или са само в ума? 

П: И все пак, те съществуват. Да оставим ума. 

M: Болката и удоволствието са само симптоми, резултати от 

погрешно знание и погрешно усещане. Резултатът не може да има своя 

собствена цел. 

П: В Божията икономика всичко трябва да има цел. 

М: Познаваш ли Бог, че говориш за Него така свободно? Какво е Бог 

за теб? Звук, дума на хартия, идея в ума? 

П: Чрез Неговата сила аз съм роден и съм поддържан жив. 

M: И страдаш и умираш. Радваш ли се? 

П: Може сам да съм си виновен, че страдам и умирам. Аз съм 

създаден за вечен живот. 

M: Защо вечен в бъдещето, а не в миналото. Каквото има начало, 

трябва да има край. Само безначалното е безкрайно. 

П: Бог може да бъде просто концепция, работна теория. Много 

полезна концепция, все пак! 

M: За това тя трябва да бъде свободна от вътрешни противоречия, 

което не е така. Защо не работиш върху теорията, според която ти си твое 

собствено творение и творецът. Поне няма да има външен Бог, с когото да 

се бориш. 

П: Този свят е толкова богат и сложен - как бих могъл да го създам? 

М: Познаваш ли себе си достатъчно, за да знаеш какво можеш да 

правиш и какво не можеш? Ти не знаеш собствената си сила. Ти никога не 

си изследвал. Започни със себе си сега. 

П: Всички вярват в Бога. 

M: За мен ти си твоят собствен Бог. Но ако мислиш иначе, мисли го 

до край. Ако има Бог, тогава всичко е Бог и всичко е за добро. Приветствай 

всичко, което идва, с радостно и благодарно сърце. И обичай всички 

създания. Това също ще те отведе до Себето. 

Глава 40 - Само Себето е реално 

Махарадж: Светът е само шоу, блестящо и пусто. То е и все пак не е. 

То е там, докато искам да го видя и да взема участие в него. Когато 

престане да ме е грижа, то се разтваря. То няма причина и не служи за цел. 

То просто се случва, когато сме невнимателни. То привидно е, точно както 

изглежда, но няма дълбочина в играта, нито значение. Само виждащият е 
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реален. Наречи го Себе или Атма. За Себето светът е само колоритно шоу, 

на което то се радва докато трае и го забравя, когато приключи. Каквото 

става на сцената, го кара да изтръпва от ужас или да се търкаля от смях, но 

през цялото време то е наясно, че това е само шоу. Без желание или страх, 

то се наслаждава на каквото и както се случва. 

Питащ: Личността потопена в света има живот на много аромати. Тя 

плаче, тя се смее, обича и мрази, желае и се страхува, страда и се радва. 

Лишеният от желания и безстрашен джнани, какъв живот има той? Не 

остава ли той надменен и сух в своята откъснатост? 

M: Неговото състояние не е толкова мрачно. Той вкусва чисто, 

изначално, неразредено блаженство. Той е щастлив и напълно осъзнат, че 

щастието е самата му природа, и че той не трябва да прави нищо, нито да 

се стреми към нещо, за да си го осигури. То го следва, по-истински 

отколкото тялото, по-близо отколкото самия ум. Ти си представяш, че без 

причина не може да има щастие. За мен зависимостта от нещо за щастието 

е пълна мизерия. Удоволствието и болката имат причини, докато 

състоянието ми си е мое собствено, напълно безпричинно, независимо, 

непоклатимо. 

П: Като игра на сцена? 

M: Пиесата е написана, планирана и репетирана. Светът просто 

избуява от нищото и се връща в нищото. 

П: Няма ли творец? Не беше ли светът в ума на Брахма преди да го 

създаде? 

M: Докато си извън моето състояние, ти ще имаш Творци, 

Поддръжници и Разрушители, но щом си едно с мен, ти ще знаеш само 

Себето и ще виждаш себе си във всичко. 

П: Вие все пак функционирате. 

M: Когато си замаян, ти виждаш света да ти се върти. Обсебен от 

идеята за средства и цел, за работа и предназначение, ти ме виждаш 

привидно да функционирам. В действителност аз само гледам. Каквото и 

да е правено, е правено на сцената. Радост и скръб, живот и смърт, всички 

те са реални за човека в робство; за мен те всички са в шоуто, толкова 

нереални, колкото и самото шоу. 

Аз може да възприемам света също както и ти, но ти вярваш в него, а 

аз го виждам като колоритна капка в необятната шир на съзнанието. 

П: Ние всички остаряваме. Старостта не е приятна - накрая идват 

всякакви болки, слабост и наближаващия край. Как се чувства джнани 

като старец? Как неговото собствено Себе гледа на собствената си 

сенилност? 

M: Когато остарява той става все по-щастлив и спокоен. В края на 

краищата, той си отива у дома. Като пътешественик, който наближава 

целта си и събира багажа си, той напуска влака без съжаление. 
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П: Със сигурност има противоречие. Казват, че джнани е отвъд 

всички промени. Неговото щастие нито нараства, нито намалява. Как може 

да става по-щастлив остарявайки, при това независимо от физическата 

слабост и така нататък? 

M: Няма противоречие. Колелото на съдбата идва към своя край - 

умът е щастлив. Мъглата на съществуването на тялото се повдига - 

тежестта на тялото става все по-малка от ден на ден. 

П: Да речем, че джнани е болен. Хванал е някакъв грип и всичко го 

боли и гори. Какво е неговото състояние на ума? 

М: Всяко усещане е съзерцавано в перфектно равновесие. Няма 

желание за това, нито отхвърляне. То е, такова каквото е, и тогава той 

гледа на това с усмивка на любяща непривързаност. 

П: Той може да бъде откъснат от собственото си страдание, но то все 

още е там. 

М: То е там, но това няма значение. В каквото и състоянието да съм, 

аз го виждам като състояние на съзнанието, което да бъде прието, такова 

каквото е. 

П: Болката си е болка. Вие я преживявате така или иначе. 

M: Онзи, който преживява тялото, преживява неговите болки и 

удоволствия. Аз не съм нито тялото, нито преживяващият тялото. 

П: Да речем, че сте на двадесет и пет години. Вашият брак е уреден и 

извършен и семейните задължения ви се трупат. Как бихте се чувствали? 

M: Точно както се чувствам сега. Ти продължаваш да настояваш, че 

вътрешното ми състояние е формирано от външни събития. Това просто не 

е така. Каквото и да става, аз оставам. В корена на моето същество има 

чиста осъзнатост, една точица от интензивна светлина. Тази точица, по 

своята същност, излъчва и създава картини в пространството и събития във 

времето - безусилно и спонтанно. Докато тя е само осъзната, няма 

проблеми. Но когато разграничаващият ум се появи и създаде отличия, 

възникват удоволствие и болка. По време на дълбок сън умът е временно 

прекратен, а също и болката и удоволствието. Процесът на сътворение 

продължава, но не се регистрира. Умът е форма на съзнание, а съзнанието 

е аспект на живота. Животът създава всичко, но Върховното е отвъд 

всичко. 

П: Върховното е господар, а съзнанието - негов слуга. 

M: Господарят е в съзнанието, не извън него. От гледна точка на 

съзнанието Върховното е едновременно създаване и разтваряне, 

конкретизация и абстракция, фокалното и универсалното. Също така не е 

нито едно от двете. Думите не стигат до там, нито ума. 

П: Джнани изглежда е много самотно същество, напълно сам. 

M: Той е сам, но той е всичко. Той дори не е същество. Той е битието 

на всички същества. Нито дори това. Никоя дума не е приложима. Той е 

това, което е, почвата, на която всичко расте. 
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П: Не се ли страхувате да умрете? 

M: Ще ти кажа как почина Гуруто на моя Гуру. След като обяви, че 

краят му наближава, той спря да яде, без да променя рутината на 

ежедневието си. На единадесетия ден в молитвено време той пееше и 

пляскаше енергично и изведнъж умря! Просто ей така, между две 

движения, като духната свещ. Всеки умира както живее. Аз не се 

страхувам от смъртта, защото аз не се страхувам от живота. Аз живея 

щастлив живот и ще умра щастлива смърт. Нещастие е да се родиш, не да 

умреш. Всичко зависи от това как гледаш. 

П: Не може да няма никакво доказателство за вашето състояние. 

Всичко което знам за него е това, което казвате. Всичко, което виждам, е 

един много интересен старец. 

M: Ти си интересен старец, не аз! Никога не съм бил роден. Как мога 

да остарея? Това, което изглежда да съм, съществува само в ума ти. Това 

не ме засяга. 

П: Дори като сън, вие сте най-необичайния сън. 

M: Аз съм един сън, който може да те събуди. Ти ще имаш 

доказателство за това при самото ти събуждане. 

П: Представете си, идват новини, че съм умрял. Някой ви казва: 

"Знаеш ли това и това? Той умря". Каква ще бъде вашата реакция? 

M: Ще бъда много щастлив, че си се върнал у дома. Наистина ще се 

радвам да те видя вън от тази глупост. 

П: Коя глупост? 

M: Мисленето, че си роден и че ще умреш, че си тялото показващо 

ум и всякакви такива глупости. В моя свят никой не се ражда и никой не 

умира. Някои хора отиват на пътешествие и се връщат обратно, някои 

никога не напускат. Какво значение има, след като те пътуват в сънувани 

земи, всеки увит в собствения си сън? Само събуждането е важно. 

Достатъчно е да се знае "аз съм" като реалност, а също и като любов. 

П: Подходът ми не е толкова абсолютен, оттук въпросът ми. По 

целия Запад хората са в търсене на нещо истинско. Те се обръщат към 

науката, която им казва много за материята, малко за ума и нищо за 

естеството и целите на съзнанието. За тях реалността е обективна, извън 

наблюдаемото и описуемото, директно или по дедукция; за субективния 

аспект на реалността не знаят нищо. Изключително важно е да узнаят, че 

има реалност и тя се намира в свободата на съзнанието от материята и 

нейните ограничения и изкривявания. Повечето от хората в света просто не 

знаят, че съществува реалност, която може да се намери и преживее в 

съзнанието. Изглежда е много важно да чуят добрата новина от някой, 

който действително я е преживял. Такива свидетели винаги са 

съществували и тяхното свидетелство е ценно. 
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M: Разбира се. Евангелието на себереализацията, веднъж чуто, 

никога няма да бъде забравено. Като семе оставено в земята, то ще изчака 

подходящия сезон, ще израсне и ще се превърне в могъщо дърво. 

Глава 41 - Развий свидетелско отношение 

Питащ: Какво е ежедневното и ежечасно състояние на ума на един 

реализиран човек? Как той вижда, чува, яде, пие, събужда се и заспива, 

работи и почива? Какви доказателства има за неговото състояние, като 

различно от нашето? Отделно от вербалните свидетелски показания на 

така наречените реализирани хора, няма ли обективен начин за проверка 

на тяхното състояние? Няма ли някои видими разлики в техните 

физиологични и нервни реакции, в техния метаболизъм или в мозъчните 

вълни или в тяхната психосоматична структура? 

Махарадж: Можеш да намериш разлики или да не намериш. Всичко 

зависи от капацитета ти за наблюдение. Обективните различия са, обаче, 

най-маловажното. Важното е техният начин на виждане, тяхното 

отношение, коeто е тотална откъснатост, отдръпнатост, стоене отстрани. 

П: Джнани не чувства ли тъга, когато детето му умира, той не страда 

ли? 

M: Той страда с тези, които страдат. Самото събитие е маловажно, но 

той е изпълнен със състрадание към страдащото същество, независимо 

дали е живо или мъртво, в тялото или извън него. В края на краищата, 

любов и състрадание са самата му природа. Той е едно с всичко, което 

живее, и любовта е същото единство в действие. 

П: Хората много се страхуват от смъртта. 

M: Джнани не се страхува от нищо. Но той съжалява човека, който 

се страхува. В края на краищата, да се родиш, да живееш и да умреш, е 

естествено. Да се страхуваш не е. На събитието, разбира се, се отделя 

внимание. 

П: Представете си, че сте болен - висока температура, болки, тръпки. 

Лекарят ви казва, че състоянието ви е тежко и имате само няколко дни, за 

да живеете. Каква ще бъде вашата първа реакция? 

М: Никаква реакция. Както е естествено за ароматната пръчица да 

изгори, така е естествено за тялото да умре. Наистина, това е доста 

маловажно. Важното е, че аз не съм нито тялото, нито ума. Аз съм. 

П: Вашето семейство несъмнено ще бъде отчаяно. Какво ще им 

кажете? 

M: Обичайните неща: Не бойте се, животът продължава, Бог ще ви 

защити, ще бъдем скоро отново заедно и така нататък. Но за мен цялата 

суматоха е безсмислена, защото не съм нещо, което си представя, че е 

живо или мъртво. Аз не съм нито роден, нито мога да умра. Няма какво да 

си спомням или да забравям. 
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П: Какво ще кажете за молебените за мъртвите? 

M: Определено прави молебен за мъртвите. Те го харесват много. Те 

са поласкани. Джнани не се нуждае от вашите молитви. Той самият е 

отговорът на вашите молитви. 

П: Как я кара джнани след смъртта?  

M: Джнани е вече мъртъв. Да не би да очакваш да умре отново? 

П: Със сигурност разтварянето на тялото е важно събитие дори за 

джнани. 

M: Няма важни събития за джнани, с изключение когато някой 

достига върховната цел. Само тогава сърцето му се радва. Всичко останало 

е без значение. Цялата вселена е тялото му, целият живот е неговият 

живот. Както когато от светлините на един град една крушка изгори тя не 

повлиява на мрежата, така смъртта на тялото не засяга цялото. 

П: Частното може да не е от значение за цялото, но това няма 

значение за частното. Цялото е абстракция, частното, действителното, е 

реално. 

M: Това е, което ти казваш. За мен може да е по обратния начин - 

цялото е реално, частта идва и си отива. Обособеното е родено и 

преродено, променяйки си името и формата, а джнани е Неизменната 

Реалност, която прави менящото се възможно. Но той не може да ти даде 

убедеността. Тя трябва да дойде със собствения ти опит. Всичко е едно с 

мен, всичко е равнопоставено. 

П: Грехът и добродетелта едно и също ли са? 

М: Всички те са сътворени от човека ценности! За какво ми са? Това 

което завършва с щастие е добродетел, а това което завършва със скръб е 

грях. И двете са състояния на ума. Моето не е състояние на ума. 

П: Ние сме като слепи хора, които не могат да разберат какво 

означава да виждаш. 

M: Можеш да го наречеш както искаш. 

П: Практиката на мълчание, като садхана, ефективна ли е? 

M: Всичко, което правиш в името на просветлението, те отвежда по-

близо. Всичко, което правиш, без да помниш просветлението, те 

отдалечава. Но защо да усложняваме? Просто знай, че ти си над и отвъд 

всички неща и мисли. Каквото искаш да бъдеш, ти вече си. Просто дръж 

това в ума си. 

П: Чувам какво казвате, но не мога да повярвам. 

M: Аз самият бях в същото положение. Но имах доверие на моя Гуру 

и той се оказа прав. Довери ми се, ако можеш. Дръж в ума си това, което ти 

казвам: Не искай нищо, защото не ти липсва нищо. Самото търсене 

предотвратява намирането. 

П: Вие като че ли сте толкова безразличен към всичко! 



152 
 

M: Аз не съм безразличен, аз съм безпристрастен. Аз не отдавам 

предпочитание към мен и моето. И кошницата с пръст, и кошницата с 

бижута, са нежелани. Животът и смъртта са едно и също за мен. 

П: Безпристрастието ви прави безразличен. 

M: Напротив, състраданието и любовта са самото ми ядро. 

Изпразнен от всички пристрастия, аз съм свободен да обичам. 

П: Буддха е казал, че идеята за просветление е изключително важна. 

Повечето хора минават през живота си без дори да не знаят, че съществува 

такова нещо като просветление, а какво остава за стремежа към него. 

Веднъж чули за него, е посято семе, което не може да умре. Ето защо, той 

изпращал своите бхикхуси да проповядват безспир осем месеца всяка 

година. 

M: "Човек може да даде храна, дрехи, подслон, знания, обич, но най-

големия дар е евангелието на просветлението", обичаше да казва моят 

Гуру. Ти си прав, просветлението е най-висшето благо. След като го имаш, 

никой не може да ти го отнеме. 

П: Ако говорите така на Запад, хората ще ви вземат за луд. 

M: Разбира се, че ще! Всичко, което невежите не могат да разберат, 

за тях е лудост. Какво от това? Остави ги да бъдат такива, каквито са. Аз 

съм какъвто съм, без никаква моя заслуга, и те са такива, каквито са, не по 

тяхна вина. Върховната Реалност се проявява по безброй начини. Безброй 

са нейните имена и форми. Всички възникват, всички се вливат в същия 

океан, източникът на всичко е едно. Търсенето на причини и резултати е 

забавление на ума. Каквото е, е достойно за обичане. Любовта не е 

резултат, тя е самата основа на битието. Където и да отидеш, ще намериш 

битие, съзнание и любов. Защо и за какво да имаш предпочитания? 

П: Когато поради естествени причини хиляди и милиони човешки 

животи са погасени (както това се случва при наводнения и земетресения), 

аз не скърбя. Но когато един човек умира от ръката на друг човек, аз 

тъгувам изключително. Неизбежното има свое собствено величие, но 

убийството е ненужно и, следователно, грозно и крайно ужасяващо. 

M: Всичко се случва, така както се случва. Бедствията, независимо 

дали са естествени или причинени от човека, се случват, и няма нужда да 

се ужасяваш. 

П: Как може нещо да е без причина? 

М: Във всяка случка е отразена цялата вселена. Крайната причина е 

непроследима. Самата идея за причинно-следствената връзка е само начин 

на мислене и говорене. Ние не можем да си представим безпричинно 

възникване. Това, обаче, не доказва наличието на причинно-следствената 

връзка. 

П: Природата е безумна, следователно безотговорна. Но човек има 

ум. Защо е толкова извратен? 
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M: Причините за извращението са също естествени - наследственост, 

околна среда и така нататък. Твърде бързо осъждаш. Не се притеснявай за 

другите. Оправи се първо със собствения си ум. Когато осъзнаеш, че твоят 

ум също е част от природата, двойствеността ще престане. 

П: Има някаква мистерия в това, която не мога да проумея. Как може 

умът да бъде част от природата? 

M: Понеже природата е в ума; без ума, къде е природата? 

П: Ако природата е в ума и умът е мой, аз трябва да бъда в състояние 

да контролирам природата, което не е така. Сили извън моя контрол 

определят поведението ми. 

М: Развий отношението на свидетел и ще откриеш от твой собствен 

опит, че откъснатостта носи контрол. Състоянието на свидетелстване е 

изпълнено с енергия, няма нищо пасивно в него. 

Глава 42 - Реалността не може да бъде изразена 

Питащ: Забелязах ново себе, появяващо се в мен, независимо от 

старото себе. Те някак си съществуват едновременно. Старото себе си 

продължава по неговите обичайни начини; новото позволява на старото да 

бъде, но не се идентифицира с него. 

Махарадж: Каква е основната разлика между старото и новото себе? 

П: Старото иска всичко дефинирано и обяснено. То иска нещата да 

си пасват вербално. На новото не му пука за словесни обяснения - то 

приема нещата такива каквито са и не се стреми да ги свързва със 

запаметените неща. 

M: Напълно и постоянно ли си осъзнат за разликата между 

обичайното и духовното? Какво е отношението на новото себе към 

старото? 

П: Новото просто гледа старото. То не е нито приятелско, нито 

враждебно. То просто приема старото себе заедно с всичко останало. То не 

отрича неговото съществуване, но не приема неговата стойност и 

валидност. 

M: Новото е пълно отричане на старото. Позволяващото ново не е 

наистина ново. Това е само едно ново отношение на старото. Истински 

новото унищожава старото напълно. Двете не могат да бъдат заедно. Има 

ли един процес на себе-денудация, постоянен отказ на приемане на старите 

идеи и ценности или има само взаимна толерантност? Каква е тяхната 

връзка? 

П: Няма специално отношение. Те съществуват съвместно. 

M: Когато говориш за старото и новото, какво имаш предвид? Тъй 

като има приемственост в паметта между двете, всяко помнещо другото, 

как може да се говори за две себета? 
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П: Едното от тях е роб на навиците, а другото не е. Едното 

концептуализира, а другото е свободно от всички идеи. 

M: Защо две себета? Между ограниченото и свободното не може да 

има никаква връзка. Самият факт на съвместно съществуване доказва 

основното им единство. Има само едно Себе - то е винаги сега. Каквото 

наричаш друго себе - ново или старо - е само една модалност, друг аспект 

на едното Себе. Себето е единствено. Ти си това Себе и имаш идеи за това 

какво си бил или ще бъдеш. Но идеята не е Себето. Точно сега, седнал 

пред мен, кое себе си? Старото или новото? 

П: Двете са в конфликт. 

M: Как може да има конфликт между това, което е, и това, което не 

е? Конфликтът е характеристиката на старото. Когато новото се появи, 

старото вече не е. Ти не може да говориш за новото и за конфликт 

едновременно. Дори усилието за стремеж към новото е на старото. Където 

има конфликт, усилие, борба, стремеж, копнеж за промяна, новото не е. До 

каква степен си свободен от обичайната тенденция да се създават и 

поддържат конфликти? 

П: Аз не мога да кажа, че сега съм различен човек. Но открих нови 

неща за себе си, състояния толкова различни от тези, които знаех преди, че 

се чувствам оправдан, наричайки ги нови. 

M: Старото себе е твоят собствен аз. Състоянието, което изскача 

внезапно и без причина, не носи опетняването на аза; ти може да го 

наречеш "Бог". Което е без семе и без корен, което не изниква, не расте, не 

цъфти и не ражда плодове, което се разкрива внезапно и в пълна слава, 

мистериозно и чудно, можеш да наречеш "Бог". То е напълно неочаквано и 

все пак неизбежно, безкрайно познато и все пак най-изненадващо, отвъд 

всякаква надежда и все пак абсолютно сигурно. Тъй като е без причина, то 

е безпрепятствено. То се подчинява на само един закон: закона на 

свободата. Всичко, което предполага приемственост, последователност, 

преминаване от етап на етап, не може да бъде реално. Няма напредък в 

реалността, тя е окончателна, съвършена, неотносителна. 

П: Как мога да я предизвикам? 

M: Не можеш да направиш нищо, за да я предизвикаш, но можеш да 

избягваш създаването на пречки. Наблюдавай своя ум, как се появява, как 

работи. Докато наблюдаваш своя ум, ти откриваш себе си като 

наблюдател. Когато застанеш неподвижен, само наблюдавайки, ти 

откриваш себе си като светлината зад наблюдателя. Тъмен е източникът на 

светлина, неизвестен е източникът на знанието. Само този източник е. 

Върни се обратно към този източник и стой там. Той не е в небето, нито 

във всепроникващия етер. Бог е всичко, което е велико и прекрасно; Аз 

съм нищо, нямам нищо, не мога да правя нищо. Въпреки това всичко идва 

от мен - източникът съм аз; коренът, изворът съм аз. 
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Когато реалността експлодира в теб, можеш да наречеш това 

преживяване на Бога. Или по-скоро Бог преживява теб. Бог те познава, 

когато познаеш себе си. Реалността не е резултат от процес; това е 

експлозия. Тя определено е отвъд ума, но всичко, което можеш да 

направиш, е да опознаеш ума си добре. Не че умът ще ти помогне, но 

знаейки своя ум можеш да избегнеш това умът ти да те лиши от 

възможността. Трябва да бъдеш много бдителен, иначе умът ти ще те 

измами. Това е като да наблюдаваш крадец - не че очакваш нещо от 

крадеца, но не искаш да бъдеш ограбен. По същия начин, обръщай голямо 

внимание на ума, без да очакваш нищо от него. 

Или, да вземем още един пример. Ние се събуждаме и спим. След 

цял ден работа идва съня. Сега, аз ли отивам да спя или невниманието - 

характеристика на състоянието на спане - идва при мен? С други думи - 

ние сме будни, защото сме заспали. Ние не се събуждаме в едно наистина 

будно състояние. В будното състояние светът се появява поради 

невежество и отвежда човек в състояние на сънуване в будността. Както 

съня, така и будността, са погрешни названия. Ние само сънуваме. Само 

джнани знае истинската будност и истинското спане. Ние сънуваме, че сме 

будни, сънуваме, че сме заспали. Трите състояния са само разновидности 

на състоянието на сънуване. Третирането на всичко като съновидение 

освобождава. Докато даваш реалност на твоите сънища, ти си техен роб. 

Като си представяш, че си роден като това и това, ти се превръщаш в роб 

на това и това. Същността на робството е да си представяш, че си процес, 

притежаващ минало и бъдеще, притежаващ история. В действителност, 

ние нямаме история, ние не сме процес, ние не се развиваме, нито 

западаме; също така виж всичко като съновидение и стой вън от него. 

П: Какво получавам като ви слушам? 

M: Аз те призовавам обратно към теб самия. Всичко, което те моля, е 

да погледнеш себе си, към себе си, в себе си. 

П: С каква цел? 

M: Ти живееш, ти чувстваш, ти мислиш. Отдавайки внимание на 

твоя живот, усещане и мислене, ти се освобождаваш от тях и отиваш отвъд 

тях. Твоята личност се разтваря и остава само свидетелят. След това 

отиваш отвъд свидетеля. Не питай как се случва. Просто търси в себе си. 

П: В какво се състои разликата между личността и свидетеля? 

M: И двете са форми на съзнание. В едната ти желаеш и се 

страхуваш, в другата си незасегнат от удоволствие и болка и не си смутен 

от събитията. Оставяш ги да идват и да си отиват. 

П: Как човек да се установи в по-висшето състояние, състоянието на 

чисто свидетелство? 

M: Съзнанието не свети от само себе си. То блести заради светлината 

отвъд него. Видял съноподобното качество на съзнанието, търси 
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светлината, в която то се появява, която му дава възможност да бъде. Там 

където е съдържанието на съзнанието, както и осъзнатостта за него. 

П: Аз знам, и аз знам, че знам. 

M: Точно така, при условие, че второто знание е безусловно и 

безвременно. Забрави познатото, но не забравяй, че ти си познаващият. Не 

бъди през цялото време потопен в твоите преживявания. Помни че си 

отвъд преживяването, винаги нероден и безсмъртен. Помнейки това, ще се 

появи качеството на чистото знание, светлината на безусловната 

осъзнатост. 

П: Кога човек преживява реалността? 

M: Преживяването е на изменчивото, което идва и си отива. 

Реалността не е събитие, тя не може да се преживее. Тя не е осезаема по 

същия начин, както събитието е осезаемо. Ако чакаш да се случи някакво 

събитие на идване на реалността, ще чакаш вечно, понеже реалността нито 

идва, нито си отива. Тя трябва да се възприеме, не да се очаква. Работата 

не е да се подготвяш и да очакваш. Но самият копнеж и търсене на 

реалността е движение, опериране, действие на реалността. Всичко, което 

можеш да направиш, е да схванеш основната точка, че реалността не е 

събитие, не се случва, и каквото и да стане, каквото и да идва и да си 

отива, това не е реалността. Само виж събитието като събитие, преходното 

като преходно, преживяването като обикновено преживяване, и си 

направил всичко, което можеш. Тогава си уязвим откъм реалността, вече 

не си блиндиран срещу нея, какъвто беше, когато даваше реалност на 

събитията и преживяванията. Но веднага след като имаш някакво 

харесване или неприязън, си нарисувал картина. 

П: Бихте ли казали, че реалността се изразява в действие, а не в 

знание? Или тя е подобно на чувство? 

M: Нито действието, нито чувството, нито мисълта, изразява 

реалността. Няма такова нещо като израз на реалността. Ти въвеждаш 

дуалност, там където няма. Само реалността е, няма нищо друго. Трите 

състояния на будност, сънуване и дълбок сън, не са мен и аз не съм в тях. 

Когато умра, светът ще каже - "О, Махарадж е мъртъв!" Но за мен това са 

думи без съдържание; те нямат значение. Когато се извършва 

поклонението пред образа на Гуру, всичко се случва така, сякаш той се 

събужда, къпе се, храни се и почива, отива на разходка и се връща, 

благославя всички и отива да спи. Всичко е свършено внимателно до най-

малките детайли и все пак има усещане за нереалност във всичко това. 

Такъв е и случая с мен. Всичко се случва, така както е необходимо, но все 

пак нищо не се случва. Правя това, което привидно е необходимо, но в 

същото време знам, че нищо не е необходимо, че самият живот е просто 

една измислица. 

П: Защо тогава да се живее изобщо? Защо е цялото това ненужно 

идване и отиване, събуждане и спане, ядене и храносмилане? 
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М: Нищо не се прави от мен, всичко просто се случва, аз не очаквам, 

аз не планирам, аз просто гледам събитията, които се случват, знаейки, че 

са нереални. 

П: От първия момент на просветлението винаги ли сте така? 

M: Трите състояния се въртят както обикновено - има събуждане, 

спане и отново събуждане, но те не се случват на мен. Те просто се 

случват. За мен нищо не се случва. Има нещо неизменно, неподвижно, 

недвижимо, подобно на скала, непоклатимо; солидна маса от чисто битие - 

съзнание - блаженство. Аз никога не излизам от него. Нищо не може да ме 

изведе от него, нито мъчения, нито бедствия. 

П: И все пак, вие сте в съзнание! 

М: Да и не. Има мир - дълбок, необхватен, непоклатим. Събитията се 

регистрират в паметта, но не са от значение. Аз едва ги съзнавам. 

П: Ако ви разбирам правилно, това състояние не дойде чрез 

култивиране. 

М: Не е имало идване. То беше такова - винаги. Имаше откритие и то 

беше внезапно. Точно както при раждането внезапно откриваш света, така 

внезапно открих истинското си битие. 

П: То беше замъглено, а вашата садхана разтвори мъглата ли? Когато 

истинското ви състояние стана ясно за вас, то остана ли ясно или отново 

беше покрито? Вашето състояние постоянно ли е или е периодично? 

M: Абсолютно стабилно. Каквото и да правя, то остава като скала - 

неподвижно. Веднъж щом се събудиш в реалността, ти оставаш в нея. 

Детето не се връща в утробата! Това е семпло състояние, по-малко от най-

малкото, по-голямо от най-голямото. То е самопоказателно и още 

неописуемо. 

П: Има ли път към него? 

M: Всичко може да се превърне в път, при условие, че се 

интересуваш. Само да се чудиш над думите ми и да се опитваш да схванеш 

пълния им смисъл, е садхана, напълно достатъчна, за да се разбие стената. 

Нищо не ме безпокои. Не оказвам никаква съпротива на проблема - затова 

той не остава с мен. Откъм твоята страна има толкова много проблеми. 

Откъм моята няма никакви проблеми. Ела при мен. Ти си податлив на 

проблеми. Аз съм имунизиран. Всичко може да се случи - това, което е 

необходимо, е искрен интерес. Искреността прави това възможно. 

П: Мога ли да го направя? 

M: Разбира се. Ти си напълно способен да пресечеш оттатък. Само 

бъди искрен. 
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Глава 43 - Невежеството може да бъде разпознато, не джнана 

Питащ: Година след година учението ви си остава едно и също. 

Изглежда, че няма напредък в това, което ни казвате. 

Махарадж: В болницата болните се лекуват и оздравяват. Лечението 

е рутинно, без почти никакви промени, но няма нищо монотонно относно 

здравето. Моето учение може да е рутинно, но плодът от него е нов от 

човек до човек. 

П: Какво е реализация? Кой е реализиран човек? По какво джнани 

бива разпознат? 

М: Няма отличителни знаци за джнана. Само невежеството може да 

бъде разпознато, не джнана. Нито пък джнани иска да бъде нещо 

специално. Всички тези, които провъзгласяват собственото си величие и 

уникалност, не са джнани. Те бъркат някое необичайно развитие за 

реализация. Джнани не проявява тенденция да се провъзгласява за 

джнани. Той смята себе си за напълно нормален, верен на своята истинска 

природа. Да се провъзгласиш за всемогъщ, всезнаещ и за всемогъщо 

божество, е ясен признак за невежество. 

П: Може ли един джнани да предаде опита си на невежия? Може ли 

джнана да се предава от един човек на друг? 

М: Да, може. Думите на джнани имат силата да разсейват 

невежеството и тъмнината в ума. Не думите са от значение, а силата зад 

тях. 

П: Коя е тази сила? 

M: Силата на убеждението, базиранo на личната реализация, на 

собственото пряко преживяване. 

П: Някои реализирани хора казват, че знанието трябва да бъде 

спечелено, а не дадено. Други, че може само да бъде дадено, но 

осъзнаването му е твое собствено. 

M: Става дума за едно и също. 

П: Има много хора, които са практикували Йога в продължение на 

много години без резултат. Каква може да бъде причината за техния 

провал? 

M: Някои са пристрастени към трансове, когато тяхното съзнание е 

временно затихнало. Без пълно съзнание какъв напредък може да има? 

П: Мнозина практикуват самадхи (състояния на възторжена 

абсорбция). В самадхи съзнанието е доста интензивно, но въпреки това те 

не водят до нищо. 

М: Какви резултати очакваш? И защо трябва джнана да бъде 

резултат от нещо? Едно нещо води до друго, но джнана не е нещо, което 

да бъде ограничавано от причини и резултати. Тя е изцяло извън 

причинно-следствената връзка. Тя е пребиваване в Себето. Йогинът узнава 

множество чудеса, но за себе си остава в неведение. Джнани може да 

изглежда и да се чувства съвсем обикновен, но Себето той познава добре. 
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П: Има много хора, които усърдно се стремят към себепознание, но 

имат оскъдни резултати. Каква може да бъде причината за това?  

M: Те не са изследвали източниците на знание достатъчно добре, те 

не познават достатъчно добре техните усещания, чувства и мисли. Това 

може да бъде една от причините за забавянето. Другата: някои желания 

може да са все още живи. 

П: Възходите и паденията в садханата са неизбежни. Все пак 

искреният търсещ се тътри бавно напред, въпреки всичко. Какво може 

джнани да направи за такъв търсач? 

M: Ако търсещият е искрен, може да му се даде светлина. 

Светлината е за всички и винаги я има, но търсещите са малцина, а сред 

малцината, тези, които са готови, са голяма рядкост. Зрелостта на сърцето 

и ума са крайно необходими. 

П: Вашата собствена реализация чрез усилия ли я получихте или 

чрез милостта на вашия Гуру? 

М: Учението беше от него, а доверието беше от мен. Увереността ми 

в него ме накара да приема думите му като истинни, да отида дълбоко в 

тях, да ги живея, и ето как аз осъзнах това, което съм. Личността и думите 

на Гуру ме накараха да му се доверя, а доверието ми ги направи 

плодоносни. 

П: Но може ли един Гуру да даде реализация, без думи, без доверие, 

просто така, без каквато и да е подготовка? 

М: Да, може, но къде е приемащият? Виж, аз бях в голямо съзвучие с 

моя Гуру, имах голямо доверие в него. Имаше толкова малко 

съпротивление у мен, че всичко се случи бързо и лесно. Но не всички са 

такива късметлии. Мързелът и безпокойството често препречват пътя, и 

докато те не бъдат премахнати и отстранени, напредъкът е бавен. Всички 

онези, които са осъзнали веднага, на място, от едно докосване, поглед или 

мисъл, са били узрели за това. Но те са малцина. Повечето се нуждаят от 

известно време за узряване. Садханата е ускорено зреене. 

П: Какво прави човека зрял? Какъв е факторът за узряването? 

M: Задълбочеността разбира се, човек трябва да бъде много запален. 

В края на краищата, реализираният човек е най-задълбочения човек. 

Каквото и да прави, той го прави напълно, без ограничения и резерви. 

Цялостността ще те отведе до реалността. 

П: Обичате ли света? 

M: Когато си наранен, ти плачеш. Защо? Защото обичаш себе си. Не 

бутилирай любовта, като я ограничаваш до тялото, дръж я отворена. 

Тогава тя ще бъде любов към всичко. Когато всички фалшиви 

себеидентификации са изхвърлени, това което остава е всеобхватна любов. 

Отърви се от всички идеи за себе си, дори от идеята, че си Бог. Никое 

самоопределяне няма валидност. 
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П: Уморен съм от обещания. Уморен съм от садхани, които отнемат 

цялото ми време и енергия и нищо не ми носят. Искам реалността тук и 

сега. Мога ли да я имам? 

M: Разбира се, че можеш, стига наистина да ти е дотегнало от 

всичко, включително и твоите садхани. Когато не изискваш нищо от света, 

нито от Бога, когато не искаш нищо, не търсиш нищо, не очакваш нищо, 

тогава Върховното Състояние ще дойде при теб неканено и неочаквано! 

П: Ако човек, затънал в семейния живот и в делата на света, следва 

садханата си стриктно, както е предписана от неговите писания, той ще 

получи ли резултати? 

M: Резултати той ще получи, но той ще бъде обгърнат от тях, като в 

пашкул. 

П: Толкова много светци казват, че когато си узрял и готов, ще 

осъзнаеш. Думите им може да са верни, но те не са от голяма полза. Трябва 

да има изходящ път, независим от узряването, което се нуждае от време, 

независим от садханата, която се нуждае от усилие. 

М: Не го наричай път; това е по-скоро вид умение. Не е дори това. 

Остани отворен и спокоен, това е всичко. Каквото търсиш е толкова близо 

до теб, че няма място за път. 

П: Има толкова много невежи хора в света и толкова малко джнани. 

Каква може да бъде причината за това? 

М: Не се занимавай с другите, грижи се за себе си. Ти знаеш, че си. 

Не натоварвай себе си с имена, просто бъди. Всяко име или форма, която 

си придаваш, покриват истинската ти природа. 

П: Защо търсенето трябва да спре преди човек да може да реализира? 

M: Да желаеш истината е най-висшето от всички желания, но 

въпреки това все пак е желание. За да бъде реалното, трябва да оставиш 

всички желания. Помни, че ти си. Това е твоят работен капитал. Завърти го 

и ще имаш голяма печалба. 

П: Защо въобще трябва да има търсене. 

M: Животът търси, няма начин да не търсиш. Когато всичкото 

търсене престане, това е Върховното Състояние. 

П: Защо Върховното Състояние идва и си отива? 

М: То нито идва, нито си отива. То е. 

П: От собствен опит ли говорите? 

M: Разбира се. То е вечно състояние, винаги присъстващо. 

П: При мен то идва и си отива, при вас не е така. Защо е тази 

разлика? 

M: Може би, защото нямам никакви желания. Или пък не желаеш 

Върховното достатъчно силно. Трябва да се чувстваш отчаян, когато умът 

ти не е в допир с него. 

П: През целия си живот се стремях и постигнах толкова малко. 

Четях, слушах - напразно. 
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M: Слушането и четенето са ти станали навик. 

П: Аз се отказах също и от тях. Сега не чета. 

M: От какво си се отказал, сега не е от значение. От какво не си се 

отказал? Открий и се откажи от него. Садхана е търсенето от какво да се 

откажеш. Изпразни себе си напълно. 

П: Как може един глупак да желае мъдрост? Човек трябва да знае 

обекта на желание, за да го желае. Когато Върховното не е известно, как 

може да се желае? 

M: Човек узрява естествено и става готов за реализация. 

П: Но какъв е факторът за зрелостта? 

M: Помненето на Себето, осъзнатостта за "аз съм", кара човек да 

узрява мощно и бързо. Откажи се от всички идеи за себе си и просто бъди. 

П: Аз съм уморен от всички начини и средства и умения и трикове, 

от всичките тези психологични акробатики. Има ли начин да възприема 

реалността пряко и непосредствено? 

M: Спри да използваш ума си и виж какво става. Прави само това 

нещо докрай. Това е всичко. 

П: Когато бях по-млад, имах странни преживявания, кратки, но 

запомнящи се, че съм нищо, просто нищо, но напълно съзнателен. Но 

опасността е, че човек иска да пресъздаде от паметта моментите, които са 

преминали. 

М: Всичко това е въображение. В светлината на съзнанието се 

случват всякакви неща и човек не е необходимо да придава специално 

значение на някое от тях. Гледката на едно цвете е също толкова 

удивителна, колкото гледката на Бог. Остави ги да бъдат. Защо да ги 

помниш и след това да превръщаш паметта в проблем? Не се интересувай 

от тях; не ги дели на висши и нисши, вътрешни и външни, трайни и 

преходни. Премини отвъд, върни се в източника, отиди в Себето, което е 

едно и също, каквото и да се случва. Слабостта ти се дължи на твоето 

убеждение, че ти си роден в света. В действителност светът винаги се 

пресъздава в теб и от теб. Виж как всичко произлиза от светлината, която е 

източникът на твоето собствено битие. Ти ще откриеш, че в тази светлина 

има любов и безкрайна енергия. 

П: Ако аз съм тази светлина, защо не знам това? 

M: За да знаеш, ти е необходим знаещ ум, ум способен да знае. Но 

умът ти винаги работи, никога в покой, никога само отразявайки. Как 

можеш да видиш луната в цялата й слава, когато окото е забулено от 

болест? 

П: Може ли да се каже, че макар и слънцето да е причина за сянката, 

човек не може да види слънцето в сянката. Човек трябва да се обърне. 

M: Отново въвеждаш тройката слънце, тяло и сянка. Няма такова 

разделение в реалността. Това, за което аз говоря, няма нищо общо с 

двойки и тройки. Не умувай и не вербализирай. Просто виж и бъди. 
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П: Трябва ли да видя, за да бъда? 

M: Виж какво си. Не питай другите, не позволявай на другите да 

казват за теб самия. Погледни вътре и виж. Всичко, което учителят може 

да ти каже, е само това. Няма нужда да ходиш от учител на учител. Водата 

във всички кладенци е една и съща. Просто черпиш от най-близкия. В моя 

случай водата е вътре в мен и аз съм водата. 

Глава 44 - "Аз съм" е истинско, всичко друго е 

умозаключение 

Махарадж: Възприемащият света преди света ли е или той се появява 

заедно със света? 

Питащ: Какъв странен въпрос! Защо задавате такива въпроси? 

M: Ако не знаеш правилния отговор няма да намериш покой. 

П: Когато се събудя сутринта, светът е вече там, чака ме. Със 

сигурност първо възниква света. Аз също, но много по-късно, най-рано при 

моето раждане. Тялото посредничи между мен и света. Без тялото не би 

имало нито мен, нито света. 

M: Тялото се появява в ума ти, съдържанието на твоето съзнание е 

умът ти; ти си неподвижният свидетел на реката на съзнанието, която се 

променя вечно, без да те променя по никакъв начин. Твоята собствена 

неизменност е толкова очевидна, че не я забелязваш. Разгледай себе си 

хубаво и всички тези заблуди и погрешни схващания ще се разтворят. 

Също както всички малки водни животни са във водата и не могат да 

съществуват без вода, така цялата вселена е в теб и не може да бъде без 

теб. 

П: Ние я наричаме Бог. 

M: Бог е само една идея в ума ти. Фактът си ти. Единственото нещо, 

което знаеш със сигурност, е: "тук и сега аз съм". Премахни "тук и сега" и 

остава "аз съм", неопровержимо. Светът съществува в паметта, паметта се 

появява в съзнанието; съзнанието съществува в осъзнатостта и 

осъзнатостта е отражението на светлината върху водите на 

съществуването. 

П: И все пак аз не виждам как може светът да е в мен, когато 

обратното: "аз съм в света", е толкова очевидно. 

M: Дори да се каже: "аз съм света, светът съм аз", е знак за 

невежество. Но когато държа в ума си и потвърждавам в живота 

тъждествеността си със света, в мен възниква сила, която разрушава 

невежеството, тя го изгаря напълно. 

П: Свидетелят на невежеството отделен ли е от невежеството? Да 

кажеш: "аз съм невеж", не е ли част от невежеството? 

M: Разбира се. Всичко, което мога да кажа истински, е: "аз съм", 

останалото е умозаключение. Но умозаключаването се е превърнало в 
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навик. Унищожи всички навици на мислене и виждане. Чувството "аз съм" 

е проява на една по-дълбока причина, която можеш да наречеш Себе, Бог, 

Реалност или някакво друго име. "Аз съм" е в света; но то е ключът, който 

може да отвори вратата за излизане от света. Танцуващата луна във водата 

е видяна във водата, но тя е причинена от луната в небето, а не от водата. 

П: И все пак ми се струва, че основният момент ми убягва. Мога да 

призная, че светът, в който живея и се движа и се дължи на моето 

съществуване, е мое собствено творение, проекция на мен самия, на моето 

въображение върху неизвестния свят, върху света такъв какъвто е, света на 

"абсолютната материя", каквато и да е тази материя. Светът, който е мое 

собствено творение, може да бъде доста различен от върховния, от реалния 

свят, също както кино екрана е съвсем различен от картините, проектирани 

върху него. Независимо от това, абсолютният свят съществува, съвсем 

независимо от мен самия. 

M: Точно така, светът на Абсолютната Реалност, върху който умът 

ти е проектирал един свят на относителна нереалност, е независим от теб, 

поради много простата причина, че той е ти самия. 

П: Няма ли вътрешно противоречие? Как може независимостта да 

доказва тъждествеността? 

M: Изследвай движението на промяната и ще видиш. Каквото може 

да се промени, докато ти не се променяш, може да се каже, че е независимо 

от теб. Но това, което е неизменно, трябва да бъде едно с всичко останало, 

което е неизменно. Понеже дуалността предполага взаимодействие, а 

взаимодействието върви с промяната. С други думи, абсолютно 

материалното и абсолютно духовното, тотално обективното и тотално 

субективното, са тъждествени, както като субстанция, така и като същност. 

П: Както в триизмерната картина светлината формира своя собствен 

екран. 

M: Всякакво сравнение може да се даде. Основният момент е да се 

разбере, че си проектирал върху себе си един свят от твоето собствено 

въображение, базиран на спомени, на желания и страхове, и че си негов 

затворник. Развали магията и бъди свободен. 

П: Как да разваля магията? 

M: Отстоявай независимостта си в мисли и действия. В края на 

краищата, всичко виси на твоята вяра в себе си, на убеждението, че това, 

което виждаш и чуваш, мислиш и чувстваш, е реално. Защо не поставиш 

под въпрос вярата си? Без съмнение, този свят е нарисуван от теб върху 

екрана на съзнанието и е изцяло твой собствен частен свят. Само твоето 

чувство "аз съм", макар и в света, не е от света. Чрез никакво усилие на 

логиката или въображението не можеш да промениш "аз съм" на "аз не 

съм". Чрез самото отричане на твоето съществуване ти го отстояваш. След 

като разбереш, че светът е твоя собствена проекция, ти си свободен от 

него. Няма нужда да се освобождаваш от свят, който не съществува освен 
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в собственото ти въображение! Каквато и да е картината, красива или 

грозна, ти я рисуваш и не си ограничен от нея. Осъзнай, че никой не ти я 

налага, че тя се дължи на навика да вземаш въображаемото за реално. Виж 

въображаемото като въображаемо и бъди свободен от страха. 

Също както цветовете в този килим са осветени от светлина, но 

светлината не е цветът, така и светът е причинен от теб, но ти не си от 

света. 

Това, което създава и поддържа света, можеш да го наречеш Бог или 

провидение, но в крайна сметка ти си доказателството, че Бог съществува, 

а не обратното. Защото преди да може да бъде поставен какъвто и да е 

въпрос за Бог, ти трябва да бъдеш там, за да го поставиш. 

П: Бог е преживяване във времето, но преживяващият е 

неподвластен на времето. 

M: Дори преживяващият е второстепенен. Първична е безкрайната 

шир на съзнанието, вечната възможност, неизмеримият потенциал на 

всичко, което е било, е и ще бъде. Когато гледаш нещо, ти виждаш 

Върховното, но си въобразяваш, че виждаш облак или дърво. 

Научи се да гледаш без въображение, да слушаш без изкривяване: 

това е всичко. Спри да приписваш имена и форми на безименното и 

безформеното по същество, осъзнай, че всяка форма на възприятие е 

субективна, че това, което е чуто или видяно, докоснато или помирисано, 

почувствано или помислено, очаквано или въобразено, е в ума, а не в 

реалността, и ти ще изпиташ покой и свобода от страха. 

Дори чувството "аз съм" се състои от чиста светлина и чувство за 

битие. "Аз" е там, дори и без "съм". По същия начин е там и чистата 

светлина, независимо дали казваш "аз" или не. Стани осъзнат за тази чиста 

светлина и ти никога няма да я загубиш. Битието в съществуването, 

осъзнатостта в съзнанието, интересът във всяко преживяване - това не е 

описуемо, но все пак напълно достъпно, защото няма нищо друго. 

П: Вие говорите за реалността директно - като за всепроникваща, 

винаги присъстваща, вечна, все-знаеща, все-енергизираща първична 

причина. Има и други учители, които въобще отказват да обсъждат 

реалността. Казват, че реалността е отвъд ума, докато всички дискусии са в 

областта на ума, който е домът на нереалното. Техният подход е 

отрицателен; те посочват нереалното и по този начин отиват отвъд него в 

реалното. 

М: Разликата е само в израза. В края на краищата, когато говоря за 

реалното, аз го описвам като не-нереално, безпространствено, 

безвременно, безпричинно, безначално и безкрайно. Става дума за едно и 

също. След като това води до просветление, какво значение има начина на 

изказване? Има ли значение дали дърпаш количката или я буташ, докато 

продължава да върви? Може да се почувстваш привлечен към реалността в 

един момент и отблъснат от илюзорното в друг; това са само настроения, 
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които се редуват; и двете са необходими за съвършената свобода. Може да 

вървиш по един или друг път - но всеки път той ще бъде правилният за 

момента; просто продължавай с цялото си сърце, не си губи времето за 

съмнения или колебания. За да порасне детето са необходими много 

видове храни, но актът на хранене е един и същ. Теоретично - всички 

подходи са добри. На практика и в даден момент, ти продължаваш само по 

един път. Рано или късно ти си обречен да откриеш, че ако наистина искаш 

да намериш, трябва да се копае на само едно място - вътре.  

Нито тялото ти, нито ума ти, могат да ти дадат това, което търсиш - 

да бъдеш и да знаеш себе си и великият покой, който идва с това. 

П: Със сигурност има нещо валидно и ценно във всеки подход. 

M: Във всеки случай ценността му лежи в това да те изправи пред 

необходимостта да търсиш в себе си. Да си играеш с различни подходи 

може да се дължи на съпротивата да отидеш вътре, на страха от 

необходимостта да се откажеш от илюзията да си нещо или някой в 

частност. За да намериш вода, ти не копаеш малки ями навсякъде, а 

пробиваш дълбоко само на едно място. По същия начин, за да намериш 

себе си, трябва да проучиш себе си. Когато осъзнаеш, че ти си светлината 

на света, ти също ще осъзнаеш, че си любовта към него; че да знаеш е да 

обичаш и да обичаш е да знаеш. 

От всички разновидности обич, първо идва любовта към себе си. 

Любовта ти към света е отражение на твоята любов към себе си, понеже 

твоят свят е твое собствено творение. Светлината и любовта са 

безличностни, но те са отразени в ума ти като знаене и доброжелателност 

към себе си. Ние сме винаги приятелски настроени към себе си, но не 

винаги мъдро. Йоги е човек, чиято добра воля е съюзена с мъдростта. 

Глава 45 - Каквото идва и си отива няма съществуване 

Питащ: Аз дойдох да бъда с вас, вместо да ви слушам. Малко може 

да се изкаже с думи, повече може да бъде предадено в безмълвие. 

Махарадж: Първо думите, после безмълвието. Човек трябва да е 

узрял за безмълвието. 

П: Може ли да живея в тишина? 

M: Безкористната работа води до тишина, защото когато работиш 

безкористно, не е нужно да молиш за помощ. Безразличен към резултатите, 

ти си готов да работиш с най-неадекватни средства. Не ти пука дали си 

супер талантлив и добре екипиран. Нито пък молиш за признание и 

съдействие. Просто правиш това, което е нужно да се направи, оставяйки 

успеха и провала на неизвестното, понеже всичко се дължи на безброй 

фактори, от които твоето лично усилие е само един. Но такава е магията на 

човешкия ум и сърце, че най-невероятното се случва, когато човешката 

воля и любов се поддържат взаимно.  
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П: Какво не е наред с молбата за помощ, когато работата е достойна? 

M: Къде е необходимостта от молба? Това само показва слабост и 

тревожност. Продължавай да работиш и вселената ще работи с теб. В края 

на краищата самата идея за правене на правилното нещо идва при теб от 

неизвестното. Остави на неизвестното, що се отнася до резултатите, просто 

преминавай през необходимите движения. Ти си просто една от брънките в 

дългата верига на причинността. Основно, всичко се случва само в ума. 

Когато работиш за нещо с цялото си сърце и постоянство, то се случва, 

понеже функцията на ума е да прави нещата да се случват. В 

действителност нищо не липсва и нищо не е необходимо, цялата работа е 

само на повърхността. В дълбините цари съвършен мир. Всички твои 

проблеми възникват, защото си дефинирал и следователно си ограничил 

себе си. Когато не мислиш себе си за това или онова, всички конфликти 

престават. Всеки опит да се направи нещо за твоите проблеми е обречен на 

провал, защото това, което е причинено от желанието, може да бъде 

отменено само в свободата от желанието. Ти си се затворил във времето и 

пространството, свил си се в продължителността на живота и обема на 

тялото и по този начин си създал безброй конфликти от живот и смърт, 

удоволствие и болка, надежда и страх. Не можеш да се отървеш от 

проблемите без да оставиш илюзиите. 

П: Личността е естествено ограничена. 

М: Няма такова нещо като личност. Има само рестрикции и 

ограничения. Общата сума от тях дефинират личността. Ти си мислиш, че 

познаваш себе си, когато знаеш какво си. Но ти никога не знаеш кой си. 

Личността само изглежда, че я има, както пространството в глинения съд 

изглежда, че има формата, обема и миризмата на съда. Виж, че ти не си 

това, което вярваш, че си. Бори се с цялата сила на твое разположение 

срещу идеята, че си назовим и описуем. Не си. Откажи се да мислиш за 

себе си като за това или онова. Няма друг изход от мъката, която сам си 

създал за себе си чрез сляпо приемане без изследване. Страданието е 

призив за изследване, всяка болка се нуждае от изследване. Не бъди 

прекалено мързелив да разсъждаваш. 

П: Дейността е същността на реалността. Не е добродетел да не 

работиш. Заедно с разсъждаването нещо трябва да се прави. 

M: Да работиш в света е трудно, да се въздържаш от всяка ненужна 

работа е още по-трудно. 

П: За човек като мен всичко това изглежда невъзможно. 

M: Какво знаеш за себе си? Можеш да бъдеш само това, което си в 

действителност; можеш само привидно да бъдеш това, което не си. Ти 

никога не си се отдалечавал от съвършенството. Всяка идея за 

самоусъвършенстване е конвенционална и вербална. Както слънцето не 

познава мрака, така Себето не знае не-Себето. Умът е този, който, знаейки 

другото, става другото. Но умът не е нищо друго освен Себето. Именно 
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Себето се превръща в другото, в не-Себето, и все пак остава Себето. 

Всичко друго е предположение. Също както облакът покрива слънцето без 

по никакъв начин да го засяга, така предположението покрива реалността 

без да я унищожава. Самата идея за унищожаване на реалността е нелепа; 

унищожителят винаги е по-реален, отколкото унищоженото. Реалността е 

крайният унищожител. Цялото разделение, всеки вид отчуждение и 

алиенация са илюзорни. Всичко е едно - това е крайното решение на всеки 

конфликт. 

П: Как става така, че въпреки толкова много инструкции и помощ 

ние не правим никакъв напредък? 

M: Докато ние въобразяваме себе си като отделни личности, едната 

съвсем отделна от другата, ние не можем да разберем реалността, която по 

същество е безличностна. Първо ние трябва да познаем себе си като само 

свидетел, неподвластни на размера и времето центрове на наблюдение, а 

след това да реализираме огромния океан от чиста осъзнатост, който е 

умът и материята и отвъд двете. 

П: Каквото и да съм в действителност, все още се чувствам себе си 

като една малка и отделна личност, една сред мнозината. 

M: Това да си личност се дължи на илюзията за пространство и 

време; ти си представяш, че си в определен момент, заемащ определен 

обем; твоята личност се дължи на твоята самоидентификация с тялото. 

Твоите мисли и чувства съществуват в последователност, те имат свой 

период във времето и те карат да си представяш себе си, поради паметта, 

като имащ продължителност. В действителност времето и пространството 

съществуват в теб; ти не съществуваш в тях. Те са начини на възприятие, 

но не са единствените. Времето и пространството са като думи, написани 

на хартия; хартията е истинска, думите са само условност. На колко 

години си? 

П: Четиридесет и осем! 

M: Какво те кара да кажеш: четиридесет и осем? Какво те кара да 

кажеш: аз съм тук? Вербалните навици, родени от предположения. Умът 

създава времето и пространството и приема своите собствени творения за 

реалност. Всичко е тук и сега, но ние не го виждаме. Наистина, всичко е в 

мен и чрез мен. Няма нищо друго. Самата идея за "друго" е катастрофа и 

бедствие. 

П: Каква е причината за персонификацията, за самоограничаването 

във времето и пространството? 

M: Това, което не съществува, не може да има причина. Няма такова 

нещо като отделна личност. Дори да се вземе емпиричната гледна точка, 

очевидно е, че всичко е причина за всичко, че всичко е такова, каквото е, 

защото цялата вселена е такава, каквато е. 

П: И все пак личността трябва да има причина. 



168 
 

M: Как се появява личността? Чрез паметта. Чрез идентифициране на 

настоящето с миналото и проектирането му в бъдещето. Когато мислиш за 

себе си като моментен, без минало и бъдеще, личността се разтваря. 

П: Чувството "аз съм" остава ли? 

M: Думата "остава" е неприложима. "Аз съм" е вечно ново. Ти не 

трябва да помниш, за да бъдеш. В интерес на истината, преди да можеш да 

преживееш нещо, трябва да има чувство за съществуване. Понастоящем 

твоето съществуване е смесено с преживяването. Всичко, което е нужно, е 

да разнищиш съществуването от плетеницата на преживяванията. Веднъж 

узнал чистото съществуване, без да си това или онова, ще го различаваш 

сред преживяванията и вече няма да бъдеш подведен от имената и 

формите. Себе-ограничението е самата същност на личността. 

П: Как мога да стана универсален? 

M: Но ти си универсален. Ти не трябва и не може да станеш това, 

което вече си. Само спри да си представяш да си конкретното. Каквото 

идва и си отива няма съществуване. То дължи самата си привидност на 

реалността. Ти знаеш, че има свят, но светът знае ли теб? Цялото знание 

произтича от теб, както и цялото съществуване и цялата радост. Осъзнай, 

че ти си вечният източник и приеми всичко като свое собствено. Такова 

приемане е истинска любов. 

П: Всичко, което казвате, звучи много красиво. Но как да се 

превърне в начин на живот? 

M: Без никога да си напускал къщата си, питаш за пътя към дома. 

Отърви се от погрешните идеи, това е всичко. Събирането на правилни 

идеи също няма да те отведе до никъде. Просто престани да си 

въобразяваш. 

П: Това не е въпрос на постижение, а на разбиране. 

М: Не се опитвай да разбереш! Достатъчно е да не разбираш 

погрешно. Не разчитай на твоя ум за освобождението. Умът е този, който 

те доведе до ограничението. Премини изцяло отвъд него. 

Каквото е безначално не може да има причина. Не че си знаел какво 

си и после си забравил. Веднъж щом узнаеш, не може да забравиш. 

Невежеството няма начало, но може да има край. Изследвай кой е невеж и 

невежеството ще се разтвори като сън. Светът е пълен с противоречия, 

оттам търсенето ти на хармония и мир. Тях не можеш да ги намериш в 

света, понеже светът е дете на хаоса. За да откриеш ред, трябва да търсиш 

вътре. Светът възниква само когато си роден в тяло. Няма тяло - няма свят. 

Първо проучи дали си тяло. Разбирането на света ще дойде по-късно. 

П: Това, което казвате, звучи убедително, но от каква полза е това за 

частната личност, която познава себе си да бъде в света и от света? 

M: Милиони ядат хляб, но малцина знаят всичко за пшеницата. И 

само тези, които знаят, могат да подобрят хляба. По същия начин, само 

тези, които познават себе си, които са видели отвъд света, могат да 
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подобрят света. Стойността им за частните личности е огромна, защото те 

са единствената им надежда за спасение. Каквото е в света не може да 

спаси света; ако наистина те е грижа да помогнеш на света, трябва да 

излезеш от него. 

П: Но може ли да се излезе от света? 

M: Кой се роди първо, ти или светът? Докато отдаваш първото място 

на света, ти си ограничен от него; веднъж щом осъзнаеш отвъд всяка следа 

от съмнение, че светът е в теб, а не ти в света, ти си извън него. Разбира се, 

тялото ти остава в света и от света, но не си заблуден от него. Всички 

писания казват, че преди да бъде света, беше Творецът. Кой знае Твореца? 

Само онзи, който бе преди Твореца, твоето собствено реално Битие, 

източникът на всички светове с техните създатели. 

П: Всичко, което казвате, се държи на приемането ви, че светът е 

ваша собствена проекция. Вие признавате, че имате предвид вашия личен, 

субективен свят, светът, даден ви чрез сетивата и ума ви. В този смисъл 

всеки един от нас живее в един свят на собствената си проекция. Тези 

частни светове едва ли се докосват и те възникват от и се сливат в "аз съм", 

в техния център. Но със сигурност зад тези частни светове, трябва да има 

един общ обективен свят, на който частните светове са само сенки. 

Отричате ли съществуването на подобен обективен свят, общ за всички? 

M: Реалността не е нито субективна, нито обективна, нито ум, нито 

материя, нито време, нито пространство. Тези разделения се нуждаят от 

някой, на когото да се случват, съзнателен отделен център. Но реалността е 

всичко и нищо, тоталност и изключване, пълнота и празнота, напълно 

последователна, абсолютно парадоксална. Ти не можеш да говориш за нея, 

можеш само да загубиш себе си в нея. Когато отричаш реалността на нещо, 

ти стигаш до един остатък, който не може да бъде отречен. 

Всички приказки за джнана са признак на невежество. Умът е този, 

който си въобразява, че не знае и след това узнава. Реалността не знае 

нищо за тези изкривявания. Дори идеята за Бог като Творец е илюзорна. 

Нима дължа моето битие на някое друго същество? Понеже аз съм, всичко 

е. 

П: Как е възможно? Детето се ражда в света, а не света в детето. 

Светът е стар, а детето е ново. 

M: Детето се ражда в твоя свят. Сега, ти ли се роди в твоя свят или 

твоят свят се появи за теб? Да си роден означава да създадеш един свят 

около себе си като център. Но ти създаваш ли себе си някога? Или, някой 

създаде ли те? Всеки създава свят за себе си и живее в него, хвърлен в 

затвор от невежество. Всичко, което трябва да направим, е да отречем 

реалността на нашия затвор. 

П: Също както будното състояние съществува под формата на семе 

по време на сън, така светът, който детето създава при раждането, 

съществува преди неговото раждане. Към кого спада семето? 
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M: Към онзи, който е свидетел на раждането и смъртта, но не е нито 

роден, нито умиращ. Само Той е семето на сътворението, както и неговия 

остатък. Не карай ума да потвърди това, което е отвъд ума. Директното 

преживяване е единственото валидно потвърждение. 

Глава 46 - Осъзнатостта за съществуването е блаженство 

Питащ: По професия съм лекар. Започнах с хирургия, продължих с 

психология и също написах няколко книги за психичното здраве и 

изцелението чрез вяра. Дойдох при вас да науча законите за духовното 

здраве. 

Махарадж: Когато се опитваш да лекуваш един пациент, какво точно 

се опитваш да лекуваш? Какво е лекуване? Кога може да се каже, че един 

човек е излекуван? 

П: Аз се стремя да излекувам тялото, както и да подобря връзката 

между тялото и ума. Също се стремя да оправя ума. 

M: Изследва ли връзката между ума и тялото? Къде те са свързани? 

П: Между тялото и обитаващото съзнание лежи ума. 

M: Тялото не е ли направено от храна? И може ли да има ум без 

храна? 

П: Тялото е изградено и поддържано от храната. Без храна умът 

обикновено отслабва. Но умът не е просто храна. Има трансформиращ 

фактор, който създава ума в тялото. Какъв е този трансформиращ фактор? 

M: Също както дървото произвежда огън, който не е дърво, така 

тялото произвежда ума, който не е тялото. Но за кого се появява ума? Кой 

е този, който възприема мислите и чувствата, които ти наричаш ум? Има 

дърво, има огън и има наслаждаващ се на огъня. Кой се наслаждава на 

ума? Наслаждаващият се също ли е в резултат от храна или е независим? 

П: Възприемащият е независим. 

M: Откъде знаеш? Говори от собствен опит. Ти не си тялото, нито 

ума. Така казваш. Откъде знаеш? 

П: Аз наистина не знам. Предполагам, че е така. 

M: Истината е постоянна. Реалното е неизменно. Това, което се 

променя, не е реално; това, което е реално, не се променя. Сега, какво е 

това в теб, което не се променя? Докато има храна, има тяло и ум. Когато 

храната е спряна, тялото умира и умът се разтваря. Но дали наблюдателят 

загива? 

П: Предполагам, че не загива. Но нямам доказателство. 

M: Ти самият си доказателството. Ти нямаш, нито може да имаш 

някакво друго доказателство. Ти си себе си, ти знаеш себе си, ти обичаш 

себе си. Каквото и да прави умът, той го прави от любов към неговото 

собствено Себе. Самата природа на Себето е любов. То е обичано, любящо 
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и мило. Себето е това, което прави тялото и ума толкова интересни, 

толкова скъпи. Самото внимание, отделено за тях, идва от Себето. 

П: Ако Себето не е тялото, нито ума, може ли то да съществува без 

тялото и ума? 

М: Да, може. Въпрос на действително преживяване е, че Себето е 

независимо от ума и тялото. То е съществуване - съзнание - блаженство. 

Осъзнатостта за съществуването е блаженство. 

П: Това може да е въпрос на действително преживяване за вас, но в 

моя случай не е така. Как мога да стигна до същото прeживяване? Какви 

практики да следвам, какви упражнения да започна? 

M: За да знаеш, че не си нито тялото, нито ума, гледай себе си 

неотклонно и живей незасегнат от твоето тяло и ум, напълно отстрани, все 

едно си мъртъв. Това означава да нямаш личен интерес, нито в тялото, 

нито в ума. 

П: Опасно! 

M: Аз не те моля да се самоубиеш. Нито пък можеш. Можеш да 

убиеш само тялото, не можеш да спреш менталния процес, нито можеш да 

сложиш край на личността, която мислиш, че си. Просто остани 

незасегнат. Тази пълна отдръпнатост, незаинтересованост в ума и тялото, е 

най-доброто доказателство, че в ядрото на твоето същество ти не си нито 

ум, нито тяло. Каквото се случва с тялото и ума може да не е в силата ти да 

го промениш, но винаги можеш да сложиш край на това да въобразяваш 

себе си за тялото и ума. Каквото и да се случва, си напомняй, че само 

твоето тяло и ум са засегнати, а не ти самия. Колкото по-усърден си, 

напомняйки си каквото трябва да се помни, толкова по-скоро ще бъдеш 

осъзнат за себе си, какъвто си, понеже помненето ще стане преживяване. 

Усърдието разкрива битието. Каквото е въобразено и поискано, става 

действителност - тук се крие опасността, както и изхода. 

Кажи ми, какви стъпки си предприел, за да различиш твоето 

истинско Себе, това в теб което е неизменно, от тялото и ума? 

П: Аз съм човек на медицината, учих много, наложих си много 

строга дисциплина, изразена в упражнения и периодични пости и съм 

вегетарианец. 

M: Но в дълбочината на сърцето си какво искаш? 

П: Искам да намеря реалността. 

M: Каква цена си готов да платиш за реалността? Всяка цена? 

П: Докато на теория съм готов да платя всяка цена, в реалния живот 

отново и отново съм подтикван да се държа по начин, който е като 

преграда между мен и реалността. Желанието ме отнася. 

М: Усили и задълбочи желанията, докато нищо да не може да ги 

изпълни освен реалността. Не желанието е нещото, което не е наред, а 

неговата ограниченост и повърхностност. Желанието е преданост. 

Определено бъди предан на реалността, на безкрайното, на вечното сърце 
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на битието. Трансформирай желанието в любов. Всичко, което искаш, е да 

бъдеш щастлив. Всички твои желания, каквито и да са те, са израз на твоя 

копнеж за щастие. Основно, ти искаш собственото си добро. 

П: Знам, че не трябва ... 

М: Чакай! Кой ти каза, че не трябва? Какво не е наред с желанието да 

бъдеш щастлив? 

П: Аз-ът трябва да си отиде, знам. 

М: Но аз-ът е там. Твоите желания са там. Твоят копнеж да бъдеш 

щастлив е там. Защо? Защото обичаш себе си. Определено обичай себе си - 

мъдро. Погрешно е да обичаш себе си глупаво, така че да си причиняваш 

страдание. Обичай себе си мъдро. И въвличането, и въздържанието, имат 

пред себе си една и съща цел - да те направят щастлив. Въвличането е 

глупавият начин, въздържанието е мъдрият начин. 

П: Какво е въздържанието? 

M: Веднъж преминал през едно преживяване, да не минаваш през 

него отново е въздържание. Да се избягва ненужното е въздържание. Да не 

очакваш удоволствие или болка е въздържание. Да се държат нещата под 

контрол през цялото време е въздържание. Желанието само по себе си не е 

лошо. То е самият живот, желанието да се развиваш чрез знания и опит. 

Изборите, които правиш, са грешни. Да си въобразяваш, че някакви 

малки неща - храна, секс, власт, слава - ще те направят щастлив, е да се 

самозаблуждаваш. Само нещо толкова необятно и дълбоко, колкото 

истинското ти Себе, може да те направи истински и трайно щастлив. 

П: Тъй като по принцип няма нищо лошо в желанието като израз на 

любовта на Себето, как трябва да се управлява желанието? 

M: Живей си живота интелигентно, като винаги държиш в ума си 

интересите на най-дълбокото ти Себе. В края на краищата, какво наистина 

искаш? Не съвършенство; ти вече си съвършен. Това което търсиш е да 

изразиш в действие това, което си. За това ти имаш тяло и ум. Вземи ги в 

ръце и ги накарай да ти служат. 

П: Кой е операторът? Кой трябва да вземе тялото и ума в ръце? 

M: Пречистеният ум е верен слуга на Себето. Той управлява 

инструментите, вътрешните и външните, и ги кара да изпълняват 

предназначението си. 

П: И какво е тяхното предназначение? 

M: Себето е универсално и неговите цели са универсални. Няма 

нищо лично относно Себето. Живей обикновен живот, но не прави това 

самоцел. Това трябва да бъде отправна точка за върховно приключение. 

П: Съветвате ме да идвам в Индия многократно ли? 

M: Ако си сериозен, не е нужно да се скиташ. Ти си себе си, където и 

да си, и ти създаваш своя собствен климат. Странстването и местенето 

няма да ти дадат спасение. Ти не си тялото и да мъкнеш тялото от едно 
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място на друго няма да те доведе до никъде. Умът ти е свободен да се 

скита из трите свята - използвай го пълноценно. 

П: Ако съм свободен, защо съм в тялото? 

М: Ти не си в тялото, тялото е в теб! Умът е в теб. Те се случват на 

теб. Те са там, защото ги намираш за интересни. Самата ти природа има 

безкраен капацитет да се наслаждава. Тя е пълна с жар и обич. Тя хвърля 

сиянието си на всичко, което идва в нейния фокус на осъзнаване и нищо не 

е изключено. Тя не знае нито зло, нито грозота, тя се надява, тя вярва, тя 

обича. Вие, хора, не знаете колко изпускате, като не познавате собственото 

си истинско Себе. Вие не сте нито тялото, нито ума, нито горивото, нито 

огъня. Те се появяват и изчезват според техните собствени закони. 

Това, което си, твоето истинско Себе, ти го обичаш, и каквото и да 

правиш, ти го правиш в името на твоето собствено щастие. Да го намериш, 

да го знаеш, да го обичаш, е твоят основен подтик. От незапомнени 

времена ти обичаш себе си, но не мъдро. Използвай твоето тяло и ум 

мъдро, в услуга на Себето, това е всичко. Бъди верен на своето собствено 

Себе, обичай себе си абсолютно. Не се преструвай, че обичаш другите като 

себе си. Докато не си ги осъзнал като неразделни от теб, не можеш да ги 

обичаш. Не се преструвай на това, което не си, не отказвай да бъдеш това, 

което си. Да обичаш другите е резултат от Себепознанието, а не негова 

причина. Без Себереализацията, никоя добродетел не е искрена. Когато 

узнаеш извън всякакво съмнение, че един и същ живот протича през 

всичко, което е, и че ти си този живот, ти ще обичаш всички естествено и 

спонтанно. Когато осъзнаваш любовта към себе си в нейната дълбочина и 

пълнота, ти знаеш, че всяко живо същество и цялата вселена са включени в 

твоята обич. Но когато виждаш нещо като отделно от теб, ти не можеш да 

го обичаш, понеже се страхуваш от него. Отчуждението предизвиква 

страх, а страхът задълбочава отчуждението. Това е порочен кръг. Само 

Себереализацията може да го прекъсне. Преследвай я решително. 

Глава 47 - Гледай своя ум 

Питащ: В търсенето на същественото, човек скоро осъзнава своята 

неадекватност и необходимостта от водач или учител. Това предполага 

определена дисциплина, за която се очаква да се довериш на твоя водач и 

да следваш безусловно съветите и инструкциите му. Но социалните 

неотложности и натиск са толкова големи, личните желания и страхове са 

толкова силни, че простотата на ума и волята, съществено необходими в 

послушанието, липсват. Как да се постигне баланс между необходимостта 

от Гуру и трудността да му се подчиняваш безусловно? 

Махарадж: Каквото е направено под натиска на обществото и 

обстоятелствата не е от голямо значение, защото то е предимно механично, 

просто реагиране на въздействията. Достатъчно е да гледаш на себе си 
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безпристрастно и да изолираш себе си напълно от това, което се случва. 

Само каквото е било направено без внимание, сляпо, може да допринесе за 

собствената карма (съдба), иначе едва има значение. Гуруто изисква само 

едно нещо; яснота и интензивна целенасоченост, чувство за отговорност 

към себе си. Самата реалност на света трябва да бъде поставена под 

въпрос. Кой е Гуру в края на краищата? Този, който знае състоянието, в 

което не съществува нито света, нито мисъл за него, той е Върховният 

Учител. Да го намериш означава да се достигне до състоянието, в което 

въображението вече не се приема за реалност. Моля те, разбери, че Гуру 

съответства на реалността, на истината, на това което е. Той е реалист в 

най-висшия смисъл на думата. Той не може и няма да се съгласи с ума и 

неговите заблуди. Той идва, за да те отведе до реалното; не очаквай от него 

да направи нещо друго. 

Гуруто, който имаш предвид, този, който ти дава информация и 

инструкции, не е истинският Гуру. Истинският Гуру е онзи, който знае 

реалното, отвъд блясъка на проявленията. За него твоите въпроси за 

послушание и дисциплина нямат смисъл, защото в неговите очи личността, 

за която се вземаш, не съществува, твоите въпроси са за несъществуваща 

личност. Каквото за теб съществува, за него не съществува. Каквото ти 

приемаш за даденост, той отрича абсолютно. Той иска да видиш себе си, 

както той те вижда. Тогава няма да имаш нужда от Гуру, на който да се 

подчиняваш и да следваш, понеже ти ще се подчиняваш и ще следваш 

своята собствена реалност. Осъзнай, че каквото и да си мислиш, че си, това 

е просто един поток от събития; че докато всичко се случва, идва и си 

отива, само ти си, неизменен сред менящото, яснотата сред 

умозаключеното. Различи наблюдаваното от наблюдателя и се откажи от 

фалшивите идентификации. 

П: За да се намери реалността, човек трябва да отхвърли всичко, 

което стои на пътя. От друга страна, нуждата да се оцелее в рамките на 

дадено общество принуждава човек да прави и да изтрайва много неща. 

Има ли нужда да се откажеш от своята професия и своето социално 

положение, за да се открие реалността? 

M: Върши си работата. Когато имаш свободен момент, погледни 

навътре. Важното е да не пропуснеш възможността, когато ти се 

предостави. Ако си сериозен, ще използваш пълноценно свободното си 

време. Това е достатъчно. 

П: В моето търсене на същественото и изхвърляне не ненужното, има 

ли някаква възможност за творчески живот? Например, аз обичам 

живописта. Дали ще ми помогне ако аз отдавам моите часове на отдих на 

живописта? 

M: Каквото и да се наложи да правиш, гледай своя ум. Също така 

трябва да имаш моменти на пълен вътрешен мир и спокойствие, когато 
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умът ти е абсолютно тих. Ако ги пропускаш, пропускаш цялото нещо. Ако 

не, тишината на ума ще разтвори и ще абсорбира всичко останало. 

Твоят проблем се състои в искането на реалността и страха ти от нея 

по едно и също време. Ти се страхуваш от нея, защото не я знаеш. 

Познатите неща са известни, ти се чувстваш сигурен с тях. Непознатото е 

несигурно и следователно опасно. Но да знаеш реалността е да бъдеш в 

хармония с нея. А в хармонията няма място за страх. 

Новороденото знае тялото си, но не основаните на тялото отличия. 

То е само съзнателно и щастливо. В края на краищата, това бе целта, за 

която то бе родено. Удоволствието да бъдеш е най-простата форма на 

любов към себе си, която по-късно прераства в любовта на Себето. Бъди 

като бебе с нищо, което да стои между тялото и Себето. Постоянният шум 

на психическия живот отсъства. В дълбока тишина Себето съзерцава 

тялото. Това е като бяла хартия, на която все още нищо не е написано. 

Бъди като това бебе, вместо да се опитваш да си това или онова, бъди 

щастлив да бъдеш. Ти ще бъдеш напълно буден свидетел на полето на 

съзнанието. Но не трябва да има чувства и идеи, които да стоят между теб 

и полето. 

П: Да бъдеш задоволен с простото съществуване изглежда като най-

себичния начин на прекарване на времето. 

M: И най-достойния начин да бъдеш себичен! Определено бъди 

себичен като отказваш всичко, освен Себето. Когато обичаш Себето и 

нищо друго, ти отиваш отвъд себичността и безкористността. Всички 

разграничения губят значението си. Любовта към себе си и любовта към 

всичко се сливат заедно в любов, чиста и семпла, адресирана към никой, 

отказана на никой. Остани в тази любов, отивай все по-дълбоко и по-

дълбоко в нея, изследвай себе си и обичай изследването и ще решиш не 

само собствените си проблеми, но също така проблемите на човечеството. 

Ти ще знаеш какво да правиш. Не задавай повърхностни въпроси; заеми се 

с фундаменталното в самия корен на твоето същество. 

П: Има ли начин за мен да ускоря моята себереализация? 

M: Разбира се, че има. 

П: Кой ще направи това ускоряване? Ще го направите ли за мен? 

M: Нито ти ще го направиш, нито аз. То просто ще се случи. 

П: Самото ми идване тук го доказва. Това ускоряване дали се дължи 

на святата компания? Когато си тръгнах последния път, аз се надявах да се 

върна. И го направих! Сега съм отчаян, че толкова скоро трябва да замина 

за Англия. 

M: Ти си като новородено дете. То е било там и преди, но не е било 

съзнателно за своето съществуване. При раждането светът възникна в него, 

а с него и съзнанието за съществуване. Сега трябва само да растеш в 

съзнание, това е всичко. Детето е кралят на света - когато то расте, то 

поема управлението над своето кралство. Представи си, че в ранното си 
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детство то се разболява сериозно и лекарят го излекува. Означава ли това, 

че младият крал дължи своето кралство на лекаря? Може би само като 

един от допринасящите фактори. Имаше толкова много други; всички 

допринесоха. Но основният фактор, най-важният, е фактът да се родиш син 

на краля. По същия начин, Гуру може да помогне. Но основното нещо, 

което помага е да имаш реалността вътре. Тя ще отстои себе си. Твоето 

идване тук определено ти помогна. Това не е единственото нещо, което ще 

ти помогне. Основното нещо е твоето собствено битие. Самото ти усърдие 

свидетелства за него. 

П: Преследването на моето призвание отрича ли моето усърдие? 

M: Казах ти вече. Докато си позволяваш изобилие от моменти на 

спокойствие, можеш безопасно да упражняваш най-почитаемата професия. 

Тези моменти на вътрешна тишина ще изгорят всички пречки, безотказно. 

Не се съмнявай в нейната ефикасност. Опитай. 

П: Но, аз съм опитвал! 

M: Никога с вяра, никога устойчиво. В противен случай не би ми 

задавал подобни въпроси. Ти питаш, понеже не си сигурен в себе си. А ти 

не си сигурен в себе си, защото никога не си обръщал внимание на себе си, 

само на твоите преживявания. Интересувай се от себе си отвъд всяко 

преживяване, бъди със себе си, обичай себе си; крайната сигурност се 

открива само в себепознанието. Основното нещо е искреността. Бъди 

честен със себе си и нищо няма да те подведе. Добродетелите и силите са 

само жетони за деца, за да играят с тях. Те са полезни в света, но не могат 

да те измъкнат от него. За да отидеш отвъд, трябва будна неподвижност, 

тихо внимание. 

П: Какво става тогава с физическото съществуване? 

M: Докато си здрав, ще живееш. 

П: Този живот на вътрешна неподвижност, няма ли да засегне 

здравето? 

M: Твоето тяло се трансформира според храната. Каквато храната, 

груба или фина, такова ще бъде и твоето здраве. 

П: А какво се случва със сексуалния инстинкт? Как може да се 

контролира? 

M: Сексът е придобит навик. Премини отвъд. Докато твоят фокус е 

върху тялото, ще останеш в лапите на храната и секса, страха и смъртта. 

Намери себе си и бъди свободен. 

Глава 48 - Осъзнатостта е свободна 

Питащ: Току-що пристигнах от Шри Раманашрам. Прекарах седем 

месеца там. 

Махарадж: Каква практика следва в Ашрама? 

П: Доколкото можех се концентрирах върху "Кой съм аз"? 
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M: Как го правеше? Вербално? 

П: В свободното си време през деня. Понякога си мърморех "Кой съм 

аз?", "Аз съм, но кой съм аз?" или го правех наум. От време на време имах 

някое приятно усещане или изпадах в настроение на тихо щастие. Като 

цяло по скоро се опитвах да бъда спокоен и възприемчив, отколкото да се 

стремя към преживявания. 

M: Какво всъщност изпитваше, когато си бил в правилното 

настроение? 

П: Чувство на вътрешен покой, мир и тишина. 

M: Забеляза ли себе си да ставаш несъзнателен? 

П: Да, от време на време и за много кратко. Иначе бях просто тих, 

вътрешно и външно. 

M: Какъв вид тишина беше? Нещо подобно на дълбок сън, но все пак 

винаги съзнателен. Нещо като буден сън? 

П: Да. Като будно спящ (джаграт-сушупти). 

M: Основното нещо е да се освободиш от негативните емоции - 

желание, страх и т.н., "шестте врагове" на ума. Веднъж щом умът е 

свободен от тях, останалото ще дойде лесно. Също както кърпата държана 

в сапунена вода става чиста, така умът се пречиства в потока на чистото 

усещане. 

Когато седнеш спокойно и гледаш себе си, всякакви неща могат да 

излязат на повърхността. Не прави нищо за тях, не реагирай на тях; така 

както са дошли, така ще си отидат, от само себе си. Всичко, което има 

значение, е будността, тоталната осъзнатост за себе си или по-скоро за 

своя ум. 

П: Под "себе си" искате да кажете дневното себе ли? 

М: Да, личността, която единствена е обективно наблюдаема. 

Наблюдателят е отвъд наблюдението. Каквото може да се наблюдава не е 

реалното Себе. 

П: Аз мога да си наблюдавам наблюдателя в безкрайна рецесия. 

M: Можеш да наблюдаваш наблюдението, но не и наблюдателя. Ти 

знаеш, че си върховния наблюдател чрез директно прозрение, а не чрез 

логичен процес, основан на наблюдение. Ти си това, което си, но ти знаеш 

какво не си. Себето е известно като битие, а не-Себето е известно като 

преходно. Но в действителност всичко е в ума. Наблюдаваното, 

наблюдението и наблюдателят са ментални конструкции. Само Себето е. 

П: Защо умът създава всички тези разделения? 

М: Да разделя и конкретизира е в самата природата на ума. Няма 

нищо лошо в разделянето. Но разделянето е в разрив с факта. Нещата и 

хората са различни, но те не са отделни. Природата е едно, реалността е 

едно. Има противоположности, но никакво противопоставяне. 

П: Намирам, че по природа съм много активен. Тук съм съветван да 

избягвам дейност. Колкото повече се опитвам да остана бездействен, 
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толкова по-голям е подтикът да направя нещо. Това ме прави не само 

активен външно, но също се боря вътрешно да бъда това, което по природа 

не съм. Има ли лек срещу копнежа за работа? 

M: Има разлика между работата и простата дейност. Цялата природа 

работи. Работата е природата, природата е работа. От друга страна, 

дейността се основава на желанието и страха, на копнежа да притежаваш и 

да се насладиш, на страха от болката и унищожението. Работата е от 

цялото за цялото, а дейността е от себе си за себе си. 

П: Има ли лек срещу дейността? 

M: Наблюдавай я и тя ще спре. Използвай всяка възможност да си 

припомниш, че си в робство, че каквото и да ти се случва, то се дължи на 

факта на съществуването на тялото ти. Желание, страх, скръб, радост - те 

не могат да се появят, ако не си там ти, за когото да се появят. И все пак, 

каквото и да става, то сочи към твоето съществуване като възприемащ 

център. Игнорирай указателите и бъди осъзнат за това към което те 

указват. Доста е просто, но е нужно да бъде направено. Важното е 

настойчивостта, с която продължаваш да се връщаш към себе си. 

П: Изпадам в особени състояния на вглъбяване в себе си, но 

непредвидимо и за момент. Не чувствам, че съм в контрол на тези 

състояния. 

M: Тялото е нещо материално и се нуждае от време, за да се 

промени. Умът е само набор от умствени навици, начини на мислене и 

чувстване, и за да се променят, те трябва да бъдат изведени до 

повърхността и да се изследват. Това също отнема време. Просто бъди 

решителен и упорствай, останалото ще се погрижи само за себе си. 

П: Аз изглежда имам ясна представа за това какво трябва да се 

направи, но намирам себе си уморен и депресиран и търся човешка 

компания и по този начин губя време, което трябва да бъде отдадено на 

самота и медитация. 

M: Прави каквото ти се прави. Не тормози себе си. Насилието ще те 

направи суров и скован. Не се бори с нещата, които приемаш като пречка 

по пътя си. Просто се интересувай от тях, гледай ги, наблюдавай, 

изследвай. Остави нещата да се случват - добри или лоши. Но не 

позволявай да бъдеш потопен от това, което се случва. 

П: Каква е целта да напомняш на себе си през цялото време, че си 

наблюдател? 

M: Умът трябва да научи, че отвъд подвижния ум има фон на 

осъзнатост, който не се променя. Умът трябва да узнае истинското Себе и 

да го уважава и да престане да го прикрива както луната, която закрива 

слънцето по време на слънчево затъмнение. Просто осъзнай, че нищо от 

това, което може да се наблюдава или преживява, не си ти или те обвързва. 

Не обръщай внимание на това, което не си. 
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П: За да направя това, което ми казвате, трябва да бъда непрекъснато 

осъзнат. 

М: Да бъдеш осъзнат, е да бъдеш буден. Неосъзнат означава заспал. 

Ти така или иначе си осъзнат, не е нужно да се опитваш да бъдеш. Това, 

което ти е нужно, е да осъзнаваш, че си осъзнат. Бъди осъзнат 

преднамерено и съзнателно, разшири и задълбочи областта на 

осъзнатостта. Ти винаги съзнаваш ума, но не осъзнаваш себе си като 

съзнаващ. 

П: Доколкото мога да различа, вие давате различни значения на 

думите "ум", "съзнание" и "осъзнатост". 

M: Погледни го по този начин. Умът произвежда мисли 

непрекъснато, дори когато не ги гледаш. Когато знаеш какво става в твоя 

ум, ти го наричаш съзнание. Това е твоето будно състояние - твоето 

съзнание се променя от усещане към усещане, от възприятие към 

възприятие, от идея към идея, в безкрайна поредица. След това идва 

осъзнатостта, прякото прозрение за цялото съзнание, целия ум. Умът е 

като река, течаща непрекъснато в коритото на тялото; ти идентифицираш 

себе си за момент с някаква определена вълничка и я наричаш "моя 

мисъл". Всичко, което съзнаваш, е твоят ум; осъзнатостта е разпознаването 

на съзнанието като цяло. 

П: Всеки е съзнателен, но не всеки е осъзнат. 

М: Не казвай: "всеки е съзнателен". Кажи: "има съзнание", в което 

всичко се появява и изчезва. Нашите умове са само вълни в океана на 

съзнанието. Като вълни, те идват и си отиват. Както океан, те са безкрайни 

и вечни. Опознай себе си като океана на битието, утробата на цялото 

съществуване. Всичко това, разбира се, са метафори; реалността е 

неописуема. Можеш да я знаеш само бидейки нея. 

П: Търсенето й струва ли си тормоза? 

M: Без нея всичко е тормоз. Ако искаш да живееш нормално, 

креативно и щастливо и да имаш безкрайни богатства за споделяне, търси 

това, което си. 

Умът е съсредоточен в тялото и съзнанието е центрирано в ума, 

докато осъзнатостта е свободна. Тялото има своите пориви и умът 

неговите болки и удоволствия. Осъзнатостта е необвързана и непоклатима. 

Тя е ясна, тиха, спокойна, будна и безстрашна, без желание и уплах. 

Медитирай върху нея като твоето истинско битие и се опитай да бъдеш нея 

във всекидневния си живот и ще я реализираш в нейната пълнота. 

Умът се интересува от това, което се случва, докато осъзнатостта се 

интересува от самия ум. Детето се интересува от играчката, но майката 

гледа детето, а не играчката. 

Като гледах неуморно, аз станах съвсем празен и с тази празнота 

всичко се върна при мен с изключение на ума. Намирам, че съм загубил 

ума си безвъзвратно. 
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П: Като говорите с нас точно сега, вие несъзнателен ли сте? 

M: Не съм нито съзнателен, нито несъзнателен, аз съм отвъд ума и 

неговите различни състояния и обуславяния. Отличията са създадени от 

ума и са приложими само към ума. Аз съм самото чисто Съзнание, 

непрекъсната осъзнатост за всичко, което е. Аз съм в по-реално състояние 

от твоето. Аз съм неразсейван от различията и разделенията, които 

съставят личността. Докато тялото продължава, то си има своите нужди, 

като всяко друго, но моят умствен процес е приключил. 

П: Вие се държите като човек, който мисли. 

M: Защо не? Но моето мислене, като моето храносмилане, е 

несъзнателно и целенасочено. 

П: Ако вашето мислене е несъзнателно, откъде знаете, че е 

правилно? 

M: Няма желание, нито страх, за да го осуети. Какво може да го 

направи грешно? Веднъж узнал себе си и това, за което служа, аз не трябва 

да внимавам за себе си през цялото време. Когато знаеш, че твоят часовник 

е точен, ти не се колебаеш всеки път, когато се консултираш с него. 

П: В този момент, кой е този който говори ако не умът? 

M: Това, което чува въпроса, отговаря. 

П: Но кой е той? 

М: Не кой, а какво. Аз не съм личност в твоя смисъл на думата, 

макар че на теб може да ти изглеждам като личност. Аз съм този безкраен 

океан от съзнание, в който всичко се случва. Аз съм също отвъд цялото 

съществуване и разпознаване, чистото блаженство на битието. Няма нищо, 

от което да се чувствам отделен, следователно аз съм всичко. Нищо не е 

мен, така че аз съм нищо. 

Същата сила, която прави огъня да гори и водата да тече, семената да 

поникват и дърветата да растат, ме кара да отговарям на твоите въпроси. 

Няма нищо личностно в мен, макар че езикът ми и стилът ми да изглеждат 

персонални. Личността е установен модел от желания и мисли и 

последващи действия; няма такъв модел в моя случай. Няма нищо, което 

да желая или от което да се страхувам - как може да има модел? 

П: Със сигурност вие ще умрете. 

M: Животът ще изтече, тялото ще умре, но няма да ме засегне ни 

най-малко. Аз съм отвъд пространството и времето, безпричинен, 

непричиняващ, въпреки това самата матрица на съществуването. 

П: Мога ли да попитам как се озовахте в сегашното си състояние? 

M: Моят учител ми каза да се държа упорито за чувството "аз съм" и 

да не се отклонявам от него дори и за миг. Направих всичко възможно да 

следвам съветите му и за един сравнително кратък период от време 

разбрах в себе си истината на неговото учение. Всичко което направих 

беше да помня неговите учения, неговото лице, неговите думи, постоянно. 
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Това сложи край на ума; в тишината на ума видях себе си, какъвто съм - 

неограничен. 

П: Вашата реализация внезапна ли беше или постепенна? 

M: Нито едното, нито другото. Себето е това, което е отвъд времето. 

Умът е този, който осъзнава, като и когато се освободи от желания и 

страхове. 

П: Дори от желанието за реализация? 

M: Желанието да се сложи край на всички желания, е най-особеното 

желание, също както страхът от това да се страхуваш, е най-особения 

страх. Едното те възпира от захващане, а другото от избягване. Можеш да 

използваш едни и същи думи, но състоянията не са едни и същи. Човекът, 

който търси реализация, не е пристрастéн към желанията; той е търсач, 

който е в разрез с желанието, а не е в съгласие с него. Ръководният копнеж 

за освобождение е само началото; да намериш най-подходящите средства и 

да ги използваш, е следващата стъпка. Търсещият има пред себе си само 

един цел: да открие собственото си истинско битие. От всички желания, 

това е най-амбициозното, защото нищо и никой не може да го задоволи; 

търсещият и търсеното са едно и само търсенето има значение. 

П: Търсенето ще дойде до своя край. Търсещият ще остане. 

М: Не, търсещият ще се разтвори, търсенето ще остане. Търсенето е 

върховната и безвременна реалност. 

П: Търсенето означава липса, желание, непълнота и несъвършенство. 

М: Не, то означава отказ и отхвърляне на непълното и 

несъвършеното. Търсенето на реалността само по себе си е движение на 

реалността. В известен смисъл цялото търсене е за реалното блаженство 

или блаженството на реалното. Но тук под търсене имаме предвид 

търсенето на себе си като корена на съзнанието, като светлината отвъд 

ума. Това търсене никога няма да свърши, докато неспокойното жадуване 

за всичко друго трябва да свърши, за да може да има реален прогрес. 

Човек трябва да разбере, че търсенето на реалността, Бог или Гуру и 

търсенето на себе си е едно и също; когато едното е намерено, всички са 

открити. Когато "Аз съм" и "Бог е" станат в ума ти неразличими, тогава 

нещо ще се случи и ти ще знаеш без следа от съмнение, че Бог е, защото ти 

си, ти си, защото Бог е. Двете са едно. 

П: Тъй като всичко е предопределено, нашата себереализация също 

ли е предопределена? Поне там не сме ли свободни? 

M: Съдбата се отнася само за името и формата. Тъй като ти не си 

нито тялото, нито ума, съдбата няма контрол над теб. Ти си напълно 

свободен. Чашата е обусловена от нейната форма, материал, употреба и 

така нататък. Но пространството във вътрешността на чашата е свободно. 

Случва се да бъде в чашата, само когато се разглежда във връзка с чашата. 

Иначе това е просто пространство. Докато има тяло, ти изглеждаш 

въплътен. Без тяло ти не си безплътен – просто си. 



182 
 

Дори съдбата е само идея. Думите могат да бъдат поставени заедно 

по толкова много начини! Изказванията може да се различават, но те 

правят ли промени в действителното? Има толкова много теории, 

разработени за обясняване на нещата - всички правдоподобни, но никоя 

вярна. Когато караш кола, ти си подложен на законите на механиката и 

химията; излез от колата и си под законите на физиологията и биохимията. 

П: Какво е медитация и какви са нейните ползи? 

M: Докато си начинаещ, някои формални медитации или молитви 

могат да бъдат добри за теб. Но за търсещия действителността съществува 

само една медитация - непреклонния отказ да даваш убежище на мислите. 

Да бъдеш свободен от мисли само по себе си е медитация. 

П: Как става това? 

M: Ти започваш като оставяш мислите да текат и ги гледаш. Самото 

наблюдение забавя ума, докато не спре напълно. След като умът е спокоен, 

поддържай го тих. Не се отегчавай с покоя, бъди в него, навлез по-дълбоко 

в него. 

П: Аз чух, че трябва да се хвана за една мисъл, за да държа другите 

мисли настрана. Но как да държиш всички мисли настрана? Самата тази 

идея също е мисъл. 

M: Експериментирай наново, не подминавай миналия опит. Гледай 

твоите мисли и гледай себе си да гледаш мислите. Състоянието на свобода 

от всички мисли ще се случи внезапно и по блаженството от него ще го 

разпознаеш. 

 [Снимка] 

П: Вие въобще ли не сте загрижен за състоянието на света? 

Погледнете ужасите в Източен Пакистан [1971 г., сега Бангладеш]. Те 

въобще ли не ви докосват? 

M: Чета вестници, знам какво се случва! Но реакцията ми не е като 

твоята. Ти търсиш лек, докато аз съм загрижен за превенцията. Докато има 

причини, трябва също да има резултати. Докато хората са склонни на 

разделяне и отделяне, докато са егоистични и агресивни, тези неща ще се 

случват. Ако искате мир и хармония в света, трябва да имате мир и 

хармония във вашите сърца и умове. Такава промяна не може да бъде 

наложена; тя трябва да дойде от вътре. Тези, които се гнусят от войната, 

трябва да изкарат войната от своята система. Без мирни хора как може да 

има мир в света? Докато хората са такива каквито са, светът трябва да бъде 

такъв какъвто е. Аз върша своята част, опитвайки се да помогна на хората 

да познаят себе си като единствената причина за собствената си мъка. В 

този смисъл аз съм полезен човек. Но това, което съм аз в себе си, което е 

моето нормално състояние, не може да бъде изразено по отношение на 

социалното съзнание и полезност. 

Мога да говоря за него, да използвам метафори и притчи, но аз съм 

напълно наясно, че това просто не е така. Не че то не може да се преживее. 
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То е самото преживяване! Но то не може да бъде описано с фразеологията 

на ум, който трябва да се отдели и да се противопостави, за да знае. 

Светът е като лист хартия, на който е написано нещо. Четенето и 

смисълът ще варира с читателя, но хартията е общият фактор, винаги 

присъстващ, рядко възприеман. Когато индиговата лента е отстранена, 

печатането не оставя следа върху хартията. Така е и с ума ми - 

впечатленията продължават да идват, но не оставят следа. 

П: Защо седите тук и говорите с хората? Какъв е истинският ви 

мотив? 

M: Няма мотив. Ти казваш, че трябва да има мотив. Аз не седя тук, 

нито говоря; няма нужда да се търсят мотиви. Не ме бъркай с тялото. Аз 

нямам работа за вършене, никакви задължения за изпълняване. Тази част 

от мен, която можеш да наречеш Бог, ще се погрижи за света. Този твой 

свят, който толкова много се нуждае от грижи, живее и се движи в ума ти. 

Рови в него, ще намериш отговорите си там и единствено там. Откъде 

другаде очакваш да дойдат? Съществува ли нещо извън твоето съзнание? 

П: То може да съществува, без никога да съм го знаел. 

M: Какво съществуване би било това? Може ли съществуването да 

бъде отделено от знаенето? Цялото съществуване, както и цялото знаене, 

се отнасят до теб. Нещо е там, защото знаеш, че то е или в твоето 

преживяване, или в твоето съществуване. Твоето тяло и твоят ум 

съществуват дотогава докато вярваш, че е така. Престани да мислиш, че са 

твои, и те просто ще се разтворят. Определено оставяй твоето тяло и ум да 

функционират, но не им позволявай да те ограничават. Ако забележиш 

несъвършенства, просто продължи да ги гледаш: самото ти отдаване на 

внимание на тях ще оправи твоето сърце, ум и тяло. 

П: Мога ли да се излекувам от тежко заболяване само като го 

разпозная? 

M: Разпознай го цялостно, не само откъм външните симптоми. Всяко 

заболяване започва в ума. Погрижи се първо за ума, като проследиш и 

елиминираш всички погрешни идеи и емоции. Тогава живей и работи, 

пренебрегвайки заболяването, и не мисли повече за него. С премахването 

на причините ефектът е обречен да си отиде. 

Човек става това, което той вярва, че е. Изостави всички идеи за себе 

си и ще откриеш, че си чист свидетел, отвъд всичко, което може да се 

случи на тялото или ума. 

П: Ако ставам всичко, което мисля че съм, и започна да мисля, че 

съм Върховната Реалност, няма ли моята Върховната Реалност да остане 

само идея? 

M: Първо достигни това състояние и тогава задай въпроса. 
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Глава 49 - Умът причинява несигурност 

Питащ: Хората идват при вас за съвет. Откъде знаете какво да им 

отговорите? 

Махарадж: Както чувам въпроса, така чувам отговора. 

П: А откъде знаете, че отговорът ви е правилен? 

M: Веднъж узнал истинския източник на отговорите, няма нужда да 

се съмнявам в тях. От чист източник само чиста вода ще тече. Аз не се 

занимавам с желанията и страховете на хората. Аз съм в хармония с 

фактите, не с мненията. Човекът приема своето име и форма за себе си, а аз 

не приемам нищо за себе си. Ако мислех себе си за тяло, познато по името 

си, не бих бил в състояние да отговоря на въпросите. Ако вземах себе си за 

някакво си тяло, нямаше да има никаква полза за теб от моите отговори. 

Никой истински учител не си позволява мнения. Той вижда нещата такива 

каквито са и ги показва както са. Ако приемаш хората за това, което те 

мислят, че са, ти само ще ги нараниш, както те нараняват себе си толкова 

жестоко през цялото време. Но ако ги видиш такива, каквито са в 

действителност, това ще им стори огромно добро. Ако те питат какво да 

правят, какви практики да възприемат, какъв начин на живот да следват, 

отговори: "Не прави нищо, просто бъди. В битието всичко се случва 

естествено." 

П: Струва ми се, че в разговорите си използвате думите "естествено" 

и "случайно" безразборно. Чувствам, че има дълбоко различие в 

значението на двете думи. Естественото е порядъчно, предмет на закон; 

човек може да се довери на природата; случайното е хаотичнo, неочаквано, 

непредвидимо. Човек би могъл да пледира, че всичко е естествено, 

предмет на законите на природата; да твърди, че всичко е случайно, без 

никаква причина, със сигурност е преувеличение. 

M: Ще ти харесва ли повече ако използвам думата "спонтанно" 

вместо "случайно"? 

П: Можете да използвате думата "спонтанно" или "естествено" 

вместо "случайно". В случайното има елемент на безредие, на хаос. Едно 

произшествие винаги е нарушение на правилата, изключение, изненада. 

М: Не е ли животът сам по себе си поток от изненади? 

П: В природата има хармония. Инцидентното е смущение. 

M: Говориш като личност, ограничена във времето и пространството, 

свита до съдържанието на тяло и ума. Каквото ти харесва, наричаш 

"естествено", а каквото не ти харесва, наричаш "случайно". 

П: Аз харесвам естественото, спазващото закона, очакваното, а се 

страхувам от нарушаващото закона, безредието, неочакваното, 

безсмисленото. Случайното е винаги чудовищно. Може да съществуват 

така наречените "щастливи случайности", но те само доказват правилото, 

че в една склонна към случайности вселена животът би бил невъзможен. 
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M: Усещам, че има някакво недоразумение. Под "случайно" имам 

предвид това, към което никой закон не приляга. Когато казвам, че всичко 

е случайно, безпричинно, искам да кажа само, че причините и законите, 

според които то работи, са отвъд нашето знание или дори въображение. 

Ако това, което приемаш за порядъчно, хармонично, предсказуемо, го 

наричаш естествено, тогава това, което се подчинява на по-висши закони и 

е движено от по-висши сили, може да се нарече спонтанно. Така ние ще 

имаме два естествени порядъка: личностен и предвидим и безличностен 

или свръх-личностен и непредсказуем. Наречи ги нисша природа и висша 

природа и остави думата случайно. Докато растеш в знание и прозрение, 

границата между нисшата и висшата природа постепенно изчезва, но двете 

остават, докато не са видени като едно. Понеже, всъщност, всичко е най-

прекрасно необяснимо! 

П: Науката обяснява много неща. 

M: Науката се занимава с имена и форми, количества и качества, 

модели и закони; всичко това е правилно за своето си място. Но животът е 

да се живее; няма време за анализ. Отговорът трябва да бъде мигновен - 

оттук и важността на спонтанното, безвременното. Именно в неизвестното 

живеем и се движим; известното е миналото. 

П: Аз мога да заемам само моята позиция на това, което чувствам, че 

съм. Аз съм индивид, човек сред хората. Някои хора са интегрирани и 

хармонизирани, а други не са. Някои живеят без усилие, спонтанно 

отговарят правилно на всяка ситуация, правят правилна преценка, каквато 

изисква момента, докато други правят несполучливи опити, грешат и като 

цяло си причиняват неприятности. Хармонизираните хора могат да бъдат 

наречени естествени, управлявани от закона, докато неинтегрираните са 

хаотични и субект на инциденти. 

M: Самата идея за хаос предполага чувство на порядък, 

организираност, на взаимосвързаност. Хаос и Космос: не са ли те два 

аспекта на едно и също състояние? 

П: Но вие като че ли казвате, че всичко е хаос, случайно, 

непредсказуемо. 

М: Да, в смисъл, че не всички закони на битието са известни и не 

всички събития са предвидими. Колкото повече си в състояние да 

разбираш, толкова повече вселената става задоволителна, емоционално и 

умствено. Реалността е добра и красива; ние създаваме хаоса. 

П: Ако искате да кажете, че свободната воля на човек причинява 

инциденти, бих се съгласил. Но ние все още не сме обсъдили свободната 

воля. 

M: Твоят ред ти доставя удоволствие, а твоето безредие ти носи 

болка. 
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П: Може и така да се каже, но не ми казвайте, че двете са едно. 

Говорете с мен на моя собствен език - езика на един индивид в търсене на 

щастие. Не искам да бъда подвеждан от не-дуалистични разговори. 

M: Какво те кара да вярваш, че си отделен индивид? 

П: Аз се държа като индивид. Функционирам самостоятелно. 

Отнасям се с внимание предимно към себе си, а към другите само по 

отношение на себе си. С една дума, аз съм зает със себе си. 

M: Ами, продължавай да си зает със себе си. По какъв въпрос си 

дошъл тук? 

П: По моя стар въпрос да си осигурявам безопасност и щастие. 

Признавам, че нямам голям успех. Не съм нито в безопасност, нито 

щастлив. Затова вие ме намирате тук. Това място е ново за мен, но моята 

причина да дойда тук е стара: търсенето на безопасно щастие, на щастлива 

безопасност. Засега не намирам това. Можете ли да ми помогнете? 

M: Каквото никога не си губил, никога не може да бъде намерено. 

Самото ти търсене на безопасност и радост те държи далеч от тях. Спри да 

търсиш, престани да губиш. Заболяването е просто и лекарството е също 

толкова просто. Единствено умът ти те кара да си несигурен и нещастен. 

Очакването те прави несигурен, а паметта - нещастен. Спри да 

употребяваш неправилно ума си и всичко с теб ще бъде наред. Не е нужно 

да го оправяш - той ще се оправи сам, веднага след като се откажеш от 

всичката загриженост за миналото и бъдещето и заживееш изцяло в 

настоящето, сега. 

П: Но настоящето няма измерение. Ще се превърна в никой, нищо! 

M: Точно така. Като нищо и никой ти си в безопасност и щастлив. 

Можеш да имаш преживяването ако искаш. Просто опитай. 

Но нека се върнем към това какво е случайно и какво е спонтанно 

или естествено. Ти каза, че природата е порядъчна, докато инцидентът е 

знак за хаос. Аз отрекох разликата и казах, че ние наричаме едно събитие 

случайно, когато неговите причини са непроследими. Няма място за хаос в 

природата. Само в ума на човека е хаос. Умът не схваща цялото - фокусът 

му е много тесен. Той вижда само фрагменти не успява да възприеме 

картината. Също както човек, който чува звуците, но не разбира езика, 

може да обвини говорещия в безсмислено бърборене и да бъде изцяло в 

грешка. Каквото за един е хаотичен поток от звуци, за друг е красиво 

стихотворение. 

Крал Джанака веднъж сънувал, че бил просяк. Като се събудил той 

попитал своя Гуру - Вашишта: Аз крал ли съм, който сънува, че е просяк, 

или съм просяк, който сънува, че е крал? Гуруто отговорил: Ти не си нито 

едно от двете, ти си и двете. Ти си, и все пак не си това, което мислиш, че 

си. Ти си, понеже се държиш по съответния начин; ти не си, защото това не 

трае. Можеш ли да бъдеш цар или просяк завинаги? Всичко трябва да се 

промени. Ти си това, което не се променя. Какво си ти? Джанака каза: Да, 
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аз не съм нито цар, нито просяк, аз съм безпристрастен свидетел. Гуру 

казал: Последната ти илюзия е това, че си джнани, че си различен и нещо 

повече от обикновения човек. Ти отново идентифицираш себе си с ума, в 

твоя случай - добре възпитан и примерен ум във всяко отношение. Докато 

виждаш и най-малко различие, ти си чужд на реалността. Ти си на нивото 

на ума. Когато "аз съм себе си" си отиде, идва "аз съм всичко". Когато "аз 

съм всичко" си отиде, идва "аз съм". Когато дори "аз съм" си отиде, само 

реалността е и в нея всяко "аз съм" е закриляно и прославяно. 

Разнообразие без разделение е Върховното, до което умът може да се 

докосне. Отвъд това цялата дейност престава, защото в нея всички цели са 

постигнати и всички намерения са изпълнени. 

П: След като Върховното Състояние е достигнато, то може ли да се 

споделя с други? 

M: Върховното Състояние е универсално, тук и сега; вече всички го 

споделят. То е знаейки и харесвайки състоянието на битие. Кой не обича 

да бъде или не знае собственото си съществуване? Но ние не се 

възползваме от тази радост на състоянието да бъдеш съзнателен, ние не 

навлизаме в него и не го пречистваме от всичко, което му е чуждо. Тази 

работа на умствено самопречистване, очистването на психиката, е от 

съществено значение. Също както прашинката в окото, причинявайки 

възпаление, може да унищожи света, така погрешната идея: "аз съм тяло-

ума", причинявайки загрижеността за себе си, покрива вселената. 

Безполезно е да се бориш с чувството за ограничена и отделна личност, 

докато корените й не са оставени голи. Себичността се корени в погрешни 

идеи за себе си. Изясняването на ума е Йога. 

Глава 50 - Себеосъзнатостта е свидетелят 

Питащ: Вие ми казахте, че мога да бъда разглеждан в три аспекта: 

личностен (вякти), свръх-личностен (вякта) и безличностен (авякта). 

Авякта е универсалното и реално чисто "Аз"; Вякта е неговото отражение 

в съзнанието като "аз съм"; Вякти е съвкупността от физическите и 

жизнени процеси. В тесните рамки на настоящия момент, свръх-

личностният е осъзнат за личността, както в пространството, така и във 

времето; не само за една личност, но за дългата поредица от личности, 

нанизани заедно на нишката на карма. Той по същество е свидетелят, 

както и остатъкът от натрупаните преживявания, седалището на паметта, 

свързващото звено (сутратма). Човешкият характер е това, което се 

изгражда и оформя в живота от раждане към раждане. Универсалното е 

отвъд всякакво име и форма, отвъд съзнание и характер, чисто не-себе-

съзнателно битие. Правилно ли изразих вашите възгледи? 

Махарадж: На нивото на ума - да. Отвъд менталното ниво никоя 

дума не приляга. 
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П: Мога да разбера, че личността е ментален конструкт, събирателно 

име за набор от спомени и навици. Но онзи, за когото личността се случва, 

свидетелският център, също ли е ментален? 

M: Личностното се нуждае от база, тяло с което да се идентифицира, 

също както цветът има нужда от повърхност, върху която да се появи. 

Виждането на цвета не зависи от цвета - то е същото, какъвто и да е цветът. 

Човек се нуждае от око, за да види цвят. Цветовете са много, окото е 

единствено. Личностното е като светлината в цвета, а също и в окото, но 

все пак единствено, неделимо и невъзприемаемо, освен в неговите 

проявления. Не непознаваемо, а невъзприемаемо, не-обективно, неделимо. 

Нито материално, нито ментално, нито обективно, нито субективно, то е 

коренът на материята и източникът на съзнанието. Отвъд простото 

живеене и умиране е всеобхващащият, всеизключващ Живот, в който 

раждането е смърт и смъртта е раждане. 

П: Абсолютът или Животът, за който говорите, истински ли е, или 

просто теория, за да покрие нашето невежество? 

M: И двете. За ума - теория; сам по себе си - реалност. Той е реалност 

в неговото спонтанно и пълно отхвърляне на лъжовното. Точно както 

светлина унищожава тъмнината чрез самото си присъствие, така 

абсолютното унищожава въображението. Да видиш, че всяко знание е 

форма на невежество, само по себе си е движение на реалността. 

Свидетелят не е личност. Личността се появява, когато е налице основание 

за това, организъм, тяло. В него абсолютното е отразено като осъзнатост. 

Чистата осъзнатост става себеосъзнатост. Когато има себе, 

себеосъзнатостта е свидетелят. Когато няма себе да бъде свидетелствано, 

няма и свидетелстване. Много е просто; присъствието на личността е това, 

което усложнява. Виж, че няма такова нещо като постоянна отделна 

личност, и всичко става ясно. Осъзнатост - ум - материя - те са една 

реалност в нейните два аспекта на недвижима и движима и трите атрибути 

на инерцията, енергията и хармонията. 

П: Кое е първично: съзнанието или осъзнатостта? 

M: Осъзнатостта става съзнание, когато има обект. Обектът се 

променя през цялото време. В съзнанието има движение; самата 

осъзнатост е неподвижна и вечна, тук и сега. 

П: Сега има страдание и кръвопролития в Източен Пакистан. Как 

гледате на това? Как ви изглежда това, как реагирате на това? 

M: В чистото съзнание никога нищо не се случва. 

П: Моля, слезте от тези метафизични висоти! От каква полза е за 

страдащия човек да му бъде казано, че никой не осъзнава неговото 

страдание освен него самия? Да се сведе всичко до илюзия е като да 

добавиш сол в раната. Бенгалецът от Източен Пакистан е факт и 

страданието му е факт. Моля, не ги изкарвайте извън съществуването! Вие 
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четете вестници, чувате хората да говорят за това. Не можете да пледирате 

незнание. Сега, какво е отношението ви към това, което се случва? 

М: Никакво отношение. Нищо не се случва. 

П: Някой ден може да има бунт точно пред вас, може би хората ще се 

избиват помежду си. Със сигурност не можете да кажете: нищо не се 

случва и да останете настрана. 

M: Никога не съм говорил да се остава настрана. Би могъл да ме 

видиш да скачам в свадата да спасявам някой и да бъда убит. И все пак за 

мен нищо не се случва. 

Представи си срутване на голяма сграда. Някои от стаите са в руини, 

други са непокътнати. Но може ли да се говори за пространството като 

разрушено или непокътнато? Само структурата е това, което е пострадало, 

също и хората, които са се случили живеят в нея. Нищо не се е случило на 

самото пространство. По същия начин, нищо не се случва на живота, 

когато формите се разрушени и имената са заличени. Златарят стопява 

старите орнаменти, за да направи нови. Понякога доброто бижу заминава с 

лошото. Той го прави мимоходом, защото знае, че златото не се губи. 

П: Не срещу смъртта се бунтувам. Срещу начина на умиране. 

M: Смъртта е естествена, начинът на умиране е измислен от човека. 

Отделеността предизвиква страх и агресия, което отново води до насилие. 

Раздели се с измислените от човека разделения и всичкият този ужас 

хората да се избиват помежду си със сигурност ще свърши. Но в 

действителност няма убийство и няма умиране. Реалното не умира, 

нереалното никога не е живяло. Изправи ума си и всичко ще бъде наред. 

Когато знаеш, че светът е едно, че човечеството е едно, ще действаш по 

съответния начин. Но на първо място трябва да внимаваш за начина, по 

който чувстваш, мислиш и живееш. Докато няма ред в теб самия, не може 

да има ред в света. 

В действителност нищо не се случва. Върху екрана на ума съдбата 

вечно проектира своите образи, спомени за минали проекции, и по този 

начин илюзията постоянно се подновява. Образите идват и си отиват - 

светлина, препречена от невежество. Виж светлината и игнорирай образа. 

П: Колко безчувствен начин на възприемане на нещата! Хората 

убиват и биват убити, а вие тук ми говорите за образи. 

M: Определено отиди и бъди убит, ако това е, което си мислиш, че 

трябва да направиш. Или дори иди и убий, ако го приемеш като твое 

задължение. Но това не е начинът да се сложи край на злото. Злото е 

вонята на ума, който е болен. Излекувай ума си и той ще престане да 

проектира изкривени, грозни образи. 

П: Това което говорите го разбирам, но емоционално не мога да го 

приема. Такъв един идеалистичен възглед за живота ме отблъсква дълбоко. 

Аз просто не мога да си представя, че съм постоянно в състояние на сън. 
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M: Как може някой да бъде постоянно в състояние, причинено от 

непостоянно тяло? Неразбирането се основава на идеята, че си тяло. 

Изследвай идеята, виж нейните вътрешно присъщи противоречия; осъзнай, 

че сегашното ти съществуване е като дъжд от искри, всяка искра, 

продължаваща секунда, а самият дъжд - минута или две. Със сигурност 

нещо, на което началото е краят, не може да има среда. Уважавай своите 

граници. Реалността не може да бъде моментна. Тя е безвременна, но 

безвремието не е продължителност. 

П: Признавам, че светът, в който живея, не е реалният свят. Но има 

реален свят, на който виждам изкривена картина. Изкривяването може да 

се дължи на някой недостатък в тялото или ума ми. Но когато казвате, че 

няма реален свят, само един сънуван свят в съзнанието ми, аз просто не 

мога да го приема. Иска ми се да вярвам, че всички ужаси на 

съществуването се дължат на това да имам тяло. Самоубийството би било 

изход. 

М: Докато обръщаш внимание на идеи, твои или на другите, ти ще 

бъдеш в беда. Но ако пренебрегнеш всички учения, всички книги, всичко в 

думи, и се потопиш дълбоко в себе си и откриеш себе си, това само по себе 

ще реши всичките ти проблеми и ще те постави в пълно господство на 

всяка ситуация, защото няма да бъдеш доминиран от идеите си за 

ситуацията. Вземи този пример. Ти се намираш в компанията на 

привлекателна жена. Идват ти идеи за нея и това създава сексуално 

напрежение. Проблемът е създаден и ти започваш да търсиш книги за 

въздържание или наслада. Ако бяхте бебета, и двамата бихте могли да 

бъдете голи заедно, без да възниква никакъв проблем. Просто спри да си 

мислиш, че сте тела и проблемите на любовта и секса ще загубят смисъла 

си. Когато цялото чувство за ограничение си е отишло, страхът, болката и 

търсенето на удоволствие - всичко се прекратява. Само осъзнатостта 

остава. 

Глава 51 - Бъди безразличен към болката и удоволствието 

Питащ: Аз съм французин по рождение и местоживеене и от около 

десет години практикувам Йога. 

Махарадж: След десет години работа по-близо ли си до своята цел? 

П: Малко по-близо, може би. Това е трудна работа, нали знаете. 

M: Себето е близо и пътят до него е лесен. Всичко, което трябва 

правиш, е да не правиш нищо. 

П: И все пак аз намирам моята садхана за много трудна. 

M: Твоята садхана е да бъдеш. Правенето се случва. Просто бъди 

бдителен. Къде е трудността да помниш, че ти си? Ти си през цялото 

време. 
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П: Чувството за съществуване е там през цялото време - няма 

съмнение. Но полето на вниманието често е залято от всякакви видове 

психични събития - емоции, образи, идеи. Чистото чувство за 

съществуване обикновено е затрупано. 

M: Каква е твоята процедура за изчистване на съзнанието от 

излишното? Какви са твоите средства, твоите инструменти за пречистване 

на ума? 

П: По принцип, човек се страхува. Той се страхува от себе си най-

много. Чувствам се като човек, който носи бомба, която ще се взриви. Той 

не може да я обезвреди, не може и да я изхвърли. Той е ужасно изплашен и 

търси трескаво да намери решение, което не намира. За мен 

освобождението е като да се отърва от тази бомба. Аз не знам много за 

бомбата. Само знам това, че идва от ранно детство. Чувствам се като 

изплашено дете, което протестира страстно срещу това да не бъде обичано. 

Детето е жадно за любов, а понеже не я получава, то се страхува и е 

ядосано. Понякога чувствам, че искам да убия някого или себе си. Това 

желание е толкова силно, че съм постоянно уплашен. И аз не знам как да 

се освободя от страха. 

Виждате ли, има разлика между хиндуисткия ум и европейския. 

Умът на един хинду е сравнително семпъл. Европеецът е много по-сложно 

същество. Хинду е предимно саттвичен. Той не разбира безпокойството 

на европееца, скритото неуморно преследване на това, което той мисли, че 

има нужда да се направи; неговото по-обширно общо познание. 

M: Неговият капацитет за разсъждаване е толкова голям, че той ще 

разсъждава до загуба на разсъдък! Неговото себеутвърждаване се дължи на 

неговото разчитане на логиката. 

П: Но мисленето, разсъждаването, е нормалното състояние на ума. 

Умът просто не може да спре да работи. 

M: Това може да е обичайното състояние, но не е нужно да е 

нормалното състояние. Нормалното състояние не може да бъде болезнено, 

докато навикът често води до хронична болка. 

П: Ако това не е естественото или нормалното състояние на ума, 

тогава как да се спре? Трябва да има начин умът да се усмири. Колко често 

съм си казвал: достатъчно, моля те, спри, стига с този безкраен поток от 

изречения, въртящи се отново и отново! Но умът ми не спира. Аз чувствам, 

че човек може да го спре за малко, но не за дълго. Дори така наречените 

"духовни" хора използват трикове, за да държат ума си тих. Те повтарят 

формули, пеят, молят се, дишат насилствено или внимателно, поклащат се, 

въртят се, концентрат се, медитират, преследват трансове, култивират 

добродетели - работейки през цялото време, за да спрат да работят, да 

престанат да гонят, да престанат да се движат. Ако това не беше толкова 

трагично, би било смешно. 
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M: Умът съществува в две състояния: като вода и като мед. Водата 

вибрира при най-малкото смущение, докато медът, колкото и да го 

бъркаш, бързо се връща към неподвижност. 

П: По своята природа умът е неспокоен. Той навярно може да се 

направи тих, но не е тих сам по себе си. 

M: Може да имаш хронична треска и да трепериш през цялото време. 

Желанията и страховете правят ума неспокоен. Свободен от всички 

негативни емоции, той е тих. 

П: Вие не може да опазите детето от негативни емоции. Веднага след 

като се роди, то научава болката и страха. Гладът е жесток господар и учи 

на зависимост и омраза. Детето обича майката, тъй като тя го храни, и я 

мрази, защото закъснява с храната. Нашето подсъзнание е пълно с 

конфликти, които преливат в съзнанието. Ние живеем върху вулкан; 

винаги сме в опасност. Съгласен съм, че компанията на хора, чийто ум е 

спокоен, има много успокояващо въздействие, но веднага след като съм 

далеч от тях, старите проблеми започват. Ето защо идвам периодично до 

Индия, за да търся компанията на моя Гуру. 

М: Ти си мислиш, че идваш и си отиваш, преминавайки през 

различни състояния и настроения. Аз виждам нещата, такива каквито са, 

моментни събития, представящи ми се в бърза последователност, 

получаващи своето съществуване от мен, но все пак определено не са нито 

мен, нито мои. Аз не съм един от феномените, нито съм субект на такива. 

Аз съм независим толкова просто и напълно, че твоят ум, свикнал на 

опозиция и отричане, не може да го схване. Имам предвид буквално това, 

което казвам; нямам нужда да се противопоставям или да отричам, защото 

за мен е ясно, че не мога да бъда обратното или отричането на нещо. Аз 

съм просто отвъд, в едно напълно друго измерение. Не ме търси в 

идентификация с или в противопоставяне на нещо; Аз съм, където 

желанието и страхът не са. Сега, какво е твоето преживяване? Също ли 

чувстваш, че стоиш напълно отделно от всички преходни неща? 

П: Да - от време на време. Но веднага щом чувството за опасност се 

надигне, аз се чувствам изолиран, извън всякакви отношения с другите. 

Виждате ли, тук се крие разликата в манталитета ни. При индусите 

емоцията следва мисълта. Дайте на един хинду идея и неговите емоции са 

събудени. Със западняка е обратното: дайте му една емоция и той ще 

произведе идея. Вашите идеи са много привлекателни - интелектуално, но 

не реагирам емоционално. 

M: Остави своя интелект настрана. Не го използвай по тези въпроси. 

П: Каква е ползата от съвет, който не мога да изпълня? Всичко това 

са идеи и искате от мен да отговоря с усет на идеите, защото без усет не 

може да има действие. 
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M: Защо говориш за действие? Въобще действаш ли някога? Някакви 

неизвестни сили действат, а ти си представяш, че ти действаш. Ти просто 

гледаш какво се случва, без да можеш да му повлияеш по някакъв начин. 

П: Защо има такава огромна съпротива в мен срещу приемането на 

това, че просто нищо не мога да направя? 

M: Но какво можеш да направиш? Ти си като пациент под анестезия, 

върху който хирург извършва операция. Когато се събудиш, намираш 

операцията за приключила; можеш ли да кажеш, че си направил нещо? 

П: Но аз съм този, който е избрал да се подложи на операция. 

M: Определено не си. Заболяването, от една страна, и натискът на 

твоя лекар и семейство, от друга, те накараха да решиш. Нямаш избор, 

само илюзията за такъв. 

П: И все пак аз чувствам, че не съм толкова безпомощен, колкото ме 

правите да изглеждам. Чувствам, че мога да направя всичко, за което мога 

да се сетя, само че не знам как. Не сила ми липсва, а знание. 

М: Да не се знаят средствата, несъмнено е толкова зле, колкото да 

нямаш сила! Но нека засега да оставим темата; в края на краищата не е 

толкова важно защо се чувстваме безпомощни, докато ясно виждаме, че за 

момента сме безпомощни. 

Сега съм на 74 години. И все пак чувствам, че съм едно бебе. 

Чувствам ясно, че независимо от всички промени аз съм едно дете. Моят 

Гуру ми каза: Това дете, което си ти дори сега, е истинското ти себе 

(сварупа). Върни се обратно към това състояние на чисто съществуване, 

където "аз съм" е все още в неговата чистота, преди да се е замърсило с "аз 

съм това" или "аз съм онова". Твоето бреме е от лъжливите 

себеидентификации - изостави ги всички. Моят Гуру ми каза - "Повярвай 

ми. Казвам ти; ти си божествен. Вземи го като абсолютната истина. Твоята 

радост е божествена, твоето страдание е също божествено. Всичко идва от 

Бога. Помни го винаги. Ти си Бог, единствено твоята воля бива 

изпълнявана." Аз му повярвах и скоро осъзнах колко удивително верни и 

точни бяха думите му. Аз не обуслових ума си с мисли: "Аз съм Бог, аз съм 

удивителен, аз съм отвъд". Просто последвах неговото наставление, което 

беше да съсредоточа ума си върху чистото съществуване "аз съм" и да стоя 

в него. Стоях така с часове, с нищо друго, освен с "аз съм" в съзнанието 

ми, и скоро мир и радост и дълбока всеобхватна любов станаха 

нормалното ми състояние. В него всичко изчезна - моето себе, моят Гуру, 

животът, който живях, светът около мен. Остана само мир и необяснима 

тишина. 

П: Всичко изглежда много просто и лесно, само че това не е така. 

Понякога едно прекрасно състояние на радостен мир изгрява в мен и аз 

гледам и се мая: колко лесно идва и колко интимно изглежда, колко 

интимно мое собствено. Къде беше необходимостта да се стремя толкова 

усилено за състояние, толкова близо под ръка? Този път то със сигурност е 



194 
 

дошло, за да остане. Обаче много скоро всичко се разтваря и ме оставя да 

се чудя - това ли беше вкусът на реалността или друга аномалия? Ако е 

било реалността, защо премина? Може би е необходимо някакво уникално 

преживяване, което да ме фиксира завинаги в новото състояние и докато 

решаващото преживяване не дойде, тази игра на криеница трябва да 

продължи. 

M: Твоето очакване на нещо уникално и драматично, на някаква 

чудна експлозия, само възпрепятства и забавя твоята себереализация. Ти 

не трябва да очакваш експлозия, понеже експлозията вече се е случила - в 

момента, когато си се родил, когато си осъзнал себе си като съществуване-

знаене-усещане. Има само една грешка, която правиш: вземаш вътрешното 

за външно и външното за вътрешно. Това, което е в теб, приемаш, че е 

извън теб, а това, което е отвън, приемаш, че е в теб. Умът и чувствата са 

външни, но ти ги вземаш за интимни. Вярваш, че светът е обективен, 

докато той е изцяло проекция на твоята психика. Това е основното 

объркване и никаква нова експлозия няма да го оправи. Трябва да 

измислиш как излезеш от него. Няма друг начин. 

П: Как да измисля да изляза от него, когато мислите ми идват и си 

отиват както си искат. Безкрайното им бърборене ме отвлича и изтощава. 

M: Гледай своите мисли, както гледаш уличното движение. Хората 

идват и си отиват; ти регистрираш без отговор. Може да не е лесно в 

началото, но с малко практика може да откриеш, че умът ти може да 

функционира на много нива по едно и също време и можеш да бъдеш 

осъзнат за всички тях. Само когато имаш личен интерес в някое конкретно 

ниво, тогава твоето внимание е въвлечено в него и изключваш на другите 

нива. Дори и тогава работата върху изключените нива продължава, извън 

полето на съзнанието. Не се бори със своите спомени и мисли; опитай само 

да включиш в твоята област на внимание други, по-важни въпроси, като 

"Кой съм аз?", "Как се случи да се родя?", "Откъде идва тази вселена около 

мен?", "Какво е реално и какво е моментно?". Никой спомен няма да 

продължи, ако изгубиш интерес към него; емоционалната връзка е това, 

което увековечава робството. Ти винаги търсиш удоволствие, избягваш 

болката, винаги търсиш щастие и мир. Не виждаш ли, че именно самото ти 

търсене на щастие те кара да се чувстваш нещастен? Опитай друго: 

безразличен към болката и удоволствието, нито искащ, нито отказващ, 

отдай цялото си внимание на нивото, на което "аз съм" присъства отвъд 

времето. Скоро ще осъзнаеш, че мирът и щастието са в самата ти природа 

и да ги търсиш чрез някои специални канали, само това смущава. Избягвай 

смущението, това е всичко. Не е необходимо да се търси; ти не би търсил 

това, което вече имаш. Ти самият си Бог, Върховната Реалност. Като за 

начало, повярвай ми, повярвай на Учителя. Това ти дава възможност да се 

направи първата стъпка - а след това твоето доверие бива оправдано от 

собствения ти опит. При всички начинания в живота доверието е от 
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съществено значение; без него малко може да бъде направено. Всяко 

начинание е акт на вяра. Дори насъщния си хляб ядеш на доверие! Като 

помниш това, което ти казах, ти ще постигнеш всичко. Казвам ти отново: 

Ти си всепроникващата, всетрансцендиращата реалност. Дръж се 

съответно: мисли, чувствай и действай в хармония с цялото и реалното 

преживяване на това, което казвам, ще изгрее в теб за никакво време. 

Никакво усилие не е необходимо. Имай вяра и действай спрямо нея. Моля 

те, разбери, че не искам нищо от теб. В твой интерес говоря, понеже преди 

всичко обичаш себе си; ти искаш да си в безопасност и щастлив. Не се 

срамувай от това, не го отричай. Естествено и хубаво е да обичаш себе си. 

Само трябва да знаеш какво точно да обичаш. Не тялото обичаш, а Живота 

- възприемащ, усещащ, мислещ, действащ, любящ, стремителен, творящ. 

Този Живот харесваш, който си ти самият, който е всичко. Реализирай го в 

неговата цялост, отвъд всички разделения и ограничения, и всички твои 

желания ще се разтворят в него, защото по-голямото съдържа по-малкото. 

Затова открий себе си, защото като откриеш това, откриваш всичко. 

Всеки е щастлив да бъде. Но малцина знаят пълнотата на това. 

Можеш да я узнаеш като съзерцаваш в ума си върху "аз съм", "аз знам", "аз 

обичам" - с намерението да достигнеш до най-дълбокото значение на тези 

думи. 

П: Мога ли да мисля: "Аз съм Бог"? 

М: Не се идентифицирай с идея. Ако под Бог имаш предвид 

Неизвестното, тогава просто кажи: "аз не знам какво съм". Ако знаеш Бог, 

тъй като познаваш себе си, не е нужно да го казваш. Най-добро е семплото 

чувство "аз съм". Съзерцавай върху него търпеливо. Тук търпението е 

мъдрост; не мисли за провал. Не може да има провал в това начинание. 

П: Мислите ми няма да ми позволят. 

М: Не им обръщай внимание. Не се бори с тях. Просто не прави 

нищо за тях, нека да бъдат, каквито и да са. Самата ти борба с тях им дава 

живот. Просто ги пренебрегни. Гледай през тях. Не забравяй да помниш: 

"Каквото и да се случва - то се случва, защото аз съм". Всичко напомня, че 

ти си. Възползвай се напълно от факта, че за да преживяваш ти трябва да 

бъдеш. Не е нужно да спираш да мислиш. Просто престани да бъдеш 

заинтересован. Незаинтересоваността е това, което освобождава. Не се 

захващай, това е всичко. Светът е направен от пръстени. Всички куки са 

твои. Изправи твоите куки и нищо няма да може да те захване. Откажи се 

от твоите пристрастености. Няма нищо друго за отказване. Прекрати 

ежедневното си користолюбие, твоят навик да търсиш резултати, и 

свободата на вселената е твоя. Бъди безусилен. 

П: Животът е усилие. Има толкова много неща за вършене. 

M: Каквото трябва да се свърши, направи го. Не се противи. Твоят 

баланс трябва да бъде динамичен, основан на това да правиш правилното 

нещо, от момент към момент. Не бъди като дете, не желаещо да порасне. 
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Стереотипните жестове и пози няма да ти помогнат. Разчитай напълно на 

твоята яснота на мисълта, чистота на мотива и почтеност на действието. Не 

можеш да сбъркаш. Премини отвъд и остави всичко зад себе си. 

П: Но може ли нещо да се остави завинаги? 

M: Ти искаш нещо като денонощен екстаз. Екстазите задължително 

идват и си отиват, понеже човешкият мозък не може да устои на 

напрежението за дълго време. Един продължителен екстаз ще изгори 

мозъка ти, освен ако не е изключително чист и фин. В природата нищо не е 

в застой, всичко пулсира, появява се и изчезва. Сърцебиене, дишане, 

храносмилане, спане и будуване - раждане и смърт, всичко идва и си отива 

на вълни. Ритъм, периодичност, хармонично редуване на крайностите е 

правилото. Няма полза да се бунтуваш срещу самия модел на живота. Ако 

търсиш Неизменното, иди отвъд преживяването. Когато казвам: помни "аз 

съм" през цялото време, искам да кажа: "връщай се към него постоянно". 

Никоя определена мисъл не може да бъде естествено състояние на ума, 

само тишината. Не идеята за тишина, а самата тишина. Когато умът е в 

естественото си състояние, той се връща към нея спонтанно след всяко 

преживяване, или по-скоро, всяко преживяване се случва на фона на 

тишината. 

Сега, това, което научи тук, става семето. Може да го забравиш - 

привидно. Но то ще живее и в подходящия сезон ще покълне и израсне и 

ще даде цвят и плодове. Всичко ще се случи от само себе си. Не е 

необходимо да правиш нищо, само не го предотвратявай. 

Глава 52 - Да бъдеш щастлив, да даряваш щастие, е ритъмът 

на живота 

Питащ: Преди няколко месеца дойдох от Европа на еднo от моите 

периодични посещения при моя Гуру близо до Калкута. Сега съм на път за 

вкъщи. Бях поканен от един приятел да се запознаем и аз се радвам, че 

дойдох. 

Махарадж: Какво научи от твоя Гуру и каква практика следва? 

П: Той е почитан стар мъж на около осемдесет. По философски 

възглед той е Ведантист, а практиката, която той преподава, има много 

общо с издигане на несъзнаваните енергии на ума и изкарване на скритите 

препятствия и блокажи в съзнаваното. Моята лична садхана е свързана с 

моя особен проблем от най-ранно детство. Майка ми не можа да ми даде 

усещането, че съм защитен и обичан, толкова важно за нормалното 

развитие на детето. Тя беше жена, негодна да бъде майка; натоварена с 

тревоги и неврози, несигурна в себе си, тя ме усещаше като отговорност и 

тежест, извън нейния капацитет, който можеше да понесе. Тя никога не е 

искала да се родя. Тя не искаше да раста и да се развивам, тя ме искаше 

обратно в утробата си, нероден, несъществуващ. Тя се съпротивляваше на 



197 
 

всяко движение на живота в мен, тя се бореше яростно с всеки опит да 

изляза извън тесния кръг на нейното обичайно съществуване. Като дете 

бях едновременно чувствителен и нежен. Мечтаех за любов над всичко 

останало и любовта, простата, инстинктивна любов на една майка към 

нейното дете, ми беше отказана. Търсене на детето на майка си стана 

водещ мотив на живота ми и аз никога не го надраснах. Щастливото дете, 

щастливото детство се превърна в мания за мен. Бременността, раждането, 

ранното детство ме интересуваха страстно. Аз станах акушер с известна 

слава и допринесох за развитието на метод за безболезнено раждане. 

Щастливо дете на щастлива майка - това беше идеалът ми през целия ми 

живот. Но майка ми винаги беше там - нещастна, нежелаеща и неспособна 

да ме види щастлив. Това се прояви по странен начин. Всеки път, когато 

бях зле, тя се чувстваше по-добре; когато бях в добра форма, тя беше долу 

отново, проклинаща себе си и мен също. Като че ли тя никога не ми прости 

моето престъпление, че съм се родил, тя ме накара да се чувствам виновен, 

че съм жив. "Ти живееш, защото ме мразиш. Ако ме обичаш - умри", беше 

нейното постоянно, макар и тихо послание. И така аз прекарах живота си, 

като ми се предлагаше смърт вместо любов. Хвърлен в затвора, в който 

бях, в майка ми, вечното дете, не можех да развия смислена връзка с жена; 

образът на майката застана между тях, непрощаваща, непростена. 

Потърсих утеха в работата си и намерих доста такава; но аз не можех да 

помръдна от клопката на ранното детство. И накрая аз се обърнах към 

духовното търсене и съм по тази линия стабилно в продължение на много 

години. Но в известен смисъл това е същото старо търсене на майчината 

любов, наречи я Бог или Атма или Върховната Реалност. По принцип 

искам да обичам и да бъда обичан; за съжаление така наречените 

религиозни хора са против живота и всичко за ума. Когато се сблъскат с 

нуждите и подбудите на живота, те започват с класифициране, 

абстрахиране и концептуализиране, а след това правят класификацията по-

важна от самия живот. Те искат да се концентрираш върху и да 

олицетвориш една концепция. Вместо спонтанната интеграция чрез 

любовта, те препоръчват преднамерена и трудна концентрация върху 

формула. Дали това е Бог или Атма, аз или друго, става дума за едно и 

също! Нещо за което да мисля, а не някой да обичам. Не от теории и 

системи имам нужда; има много еднакво привлекателни или 

правдоподобни. Имам нужда от разпалване на сърцето, подновяване на 

живота, а не нов начин на мислене. Няма нови начини на мислене, но 

чувствата могат да бъдат винаги свежи. Когато обичам някого, аз 

медитирам върху него спонтанно и мощно, с топлина и жизненост, която 

умът ми не може да командва. 

Думите са добри за даване на форма на чувствата; думите без 

чувства са като дрехи, без тяло вътре - студени и увиснали. Тази моя майка 

- тя ме изцеди от всички чувства - моите източници пресъхнаха. Мога ли 
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да намеря тук богатството и изобилието от емоции, от които имах такава 

голяма нужда като дете? 

M: Къде е детството ти в момента? А какво е твоето бъдеще? 

П: Аз бях роден, аз пораснах, аз ще умра. 

M: Имаш предвид тялото си, разбира се. И ума си. Аз не говоря за 

твоята физиология и психология. Те са част от природата и се управляват 

от природните закони. Аз говоря за търсенето ти на любов. То имало ли е 

начало? Ще има ли край? 

П: Аз наистина не мога да кажа. То е там - от най-ранния до 

последния момент от живота ми. Този копнеж за любов - колко постоянен 

и колко безнадежден! 

M: В търсенето на любов какво точно търсиш? 

П: Просто това: да обичам и да бъда обичан. 

M: Имаш предвид жена? 

П: Не задължително. Приятел, учител, водач - стига усещането да е 

светло и ясно. Разбира се, жената е обичайният отговор. Но не е 

необходимо да бъде единственият. 

M: От двете кое би предпочел, да обичаш или да бъдеш обичан? 

П: По-скоро бих предпочел и двете! Но виждам, че любовта е по-

голяма, по-благородна, по-дълбока. Да бъдеш обичан е сладко, но това не 

кара човек да расте. 

M: Можеш ли да обичаш сам или трябва да бъдеш накаран да 

обичаш? 

П: Човек трябва да срещне някой мил, разбира се. Майка ми не само 

не беше любяща, тя също не беше мила. 

M: Какво прави човек мил? Не е ли това да бъде обичан? Първо ти 

обикни и после търси основания. 

П: Може да бъде и обратното. Обичаш това, което те прави щастлив. 

M: Но какво те прави щастлив? 

П: Няма правило за това. Целият обект е силно индивидуален и 

непредвидим. 

M: Точно така. По какъвто и начин да го кажеш, докато не обичаш, 

ти не си щастлив. Но любовта винаги ли те прави щастлив? Асоциацията 

на любовта с щастието не е ли доста по-ранен, инфантилен етап? Когато 

любимият страда, ти не страдаш ли също? И преставаш ли да обичаш, 

понеже страдаш? Трябва ли обичта и щастието да идват и да си отиват 

заедно? Дали любовта е само очакването за удоволствие? 

П: Разбира се, че не. Може да има много страдание в любовта. 

M: Тогава какво е любовта? Не е ли това по-скоро състояние на 

съществуване, отколкото състояние на ума? Трябва ли да знаеш, че 

обичаш, за да обичаш? Не обичаше ли майка си несъзнателно? Твоето 

желание за нейната любов, за възможността да я обичаш, не е ли движение 
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на любовта? Не е ли любовта толкова част от теб, колкото съзнанието за 

съществуване? Ти си търсил любовта на майка си, защото си я обичал. 

П: Но тя не ми позволяваше! 

М: Тя не би могла да те спре. 

П: Тогава защо бях нещастен през целия ми живот? 

M: Защото не слезе до самите корени на твоето същество. Твоето 

пълно невежество по отношение на себе си, това покри твоята любов и 

щастие и те накара да търсиш това, което никога не си губил. Любовта е 

волята, желанието да споделяш щастието си с всички. Да бъдеш щастлив - 

да даряваш щастие - това е ритъмът на любовта. 

Глава 53 - Изпълнено, желанието поражда още желания 

Питащ: Трябва да призная, че днес дойдох в бунтарско настроение. 

Имах груба разправия в офиса на авиокомпаниите. Когато се сблъсквам с 

такива ситуации, всичко изглежда съмнително, всичко изглежда 

безполезно. 

Махарадж: Това е едно много полезно настроение. Да подлагаш на 

съмнение всичко, да отказваш всичко, да не желаеш да се учиш чрез друг. 

Това е плод на твоята дълга садхана. В края на краищата човек не учи 

вечно. 

П: Стига вече. Това не ме доведе до никъде. 

М: Не казвай "до никъде". То те доведе където си - сега. 

П: Отново детето и неговите капризи. Не съм помръднал и на 

сантиметър от мястото, където бях. 

M: Ти започна като дете и ще приключиш като дете. Каквото и да си 

придобил междувременно, трябва да го загубиш и да започнеш отначало. 

П: Но детето раздава ритници. Когато е нещастно или когато му бъде 

отказано нещо, то рита. 

M: Нека да рита. Просто гледай ритането. И ако си твърде уплашен 

от обществото да риташ убедително, виж и това. Знам, че това е болезнена 

работа. Но няма лек - с изключение на един - търсенето на лекове трябва да 

спре. 

Ако си ядосан или те боли, отдели себе си от гнева и болката и ги 

гледай. Да погледнеш отстрани е първата стъпка към освобождението. 

Отдръпни се и виж. Физическите събития ще продължат да се случват, но 

сами по себе си те нямат значение. Само умът има значение. Каквото и да 

стане, ти не може да риташ и да крещиш в офиса на авиокомпанията или в 

банката. Обществото не го позволява. Ако не ти харесват неговите 

маниери или не си готов да ги изтърпиш, не лети или не носи пари. Ходи 

пеш, а ако не можеш да ходиш, не пътувай. Ако се занимаваш с 

обществото, трябва да приемеш неговите маниери, понеже неговите 

маниери са твоите маниери. Твоите нужди и изисквания са ги създали. 
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Твоите желания са толкова сложни и противоречиви - не е чудно, че 

обществото, което създаваш, е също сложно и противоречиво. 

П: Аз виждам и признавам, че външният хаос е само отражение на 

моята собствена вътрешна дисхармония. Но какво е лекарството? 

M: Не търси лекарства. 

П: Понякога човек е в "състояние на благодат" и животът е щастлив 

и хармоничен. Но това състояние не трае! Настроението се променя и 

всичко се обърква. 

M: Ако само можеше да си тих, без спомени и очаквания, ти би 

могъл да си в състояние да различиш красивото стечение на събитията. 

Твоето безпокойство е това, което причинява хаос. 

П: Цели три часа прекарах в офиса на авиокомпанията, 

практикувайки търпение и въздържаност. Това не ускори нещата. 

M: Поне не ги забави, каквото ритането със сигурност щеше да 

направи! Ти искаш незабавни резултати! Ние тук не правим магии. Всеки 

прави една и съща грешка: отказва средствата, а иска целта. Ти искаш мир 

и хармония в света, но отказваш да ги имаш в себе си. Следвай съветите ми 

безусловно и няма да останеш разочарован. Аз не мога да реша проблема 

ти просто с думи. Трябва да се действа върху това, което ти казах и да 

постоянстваш. Не правилният съвет освобождава, а действието основано 

на него. Също както лекарят след като постави на пациента инжекция му 

казва: "Сега, бъди тих. Не прави нищо повече, просто бъди тих, "Казвам 

ти: вече си "инжектиран", сега бъди тих, просто бъди тих. Нямаш нищо 

друго за правене. Моят Гуру направи същото. Той говореше нещо и след 

това казваше: "Сега бъди тих. Не преживяй през цялото време. Спри. Бъди 

тих". 

П: Мога да бъда тих за един час сутринта. Но денят е дълъг и много 

неща се случват, които ме изваждат от равновесие. Лесно е да се каже 

"бъди тих", но да бъдеш тих, когато всичко крещи в мен и около мен - 

моля ви, кажете как се прави. 

M: Всичко, което има нужда да бъде направено, може да се направи в 

мир и тишина. Няма нужда да се разстройваш. 

П: Всичко това е теория, която не отговаря на фактите. Връщам се в 

Европа с нищо за правене там. Животът ми е напълно празен. 

M: Ако просто се опиташ да бъдеш тих, всичко ще дойде - работата, 

силата за работа, правилният мотив. Трябва ли да знаеш всичко 

предварително? Не се безпокой за бъдещето си - бъди тих сега и всичко ще 

си дойде на мястото. Неочакваното е обречено да се случи, докато 

очакваното може никога да не дойде. Не ми казвай, че не можеш да 

контролираш своя характер. Не е нужно да го контролираш. Хвърли го зад 

борда. Нямай характер, с който да се бориш или на който да се 

подчиняваш. Никое преживяване няма да ти навреди, стига да не го 

превърнеш в навик. Ти си фината причина на цялата вселена. Всичко е, 
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защото ти си. Хвани този момент здраво и дълбоко и се спирай на него 

многократно. Да се реализира това като абсолютно вярно, е освобождение. 

П: Ако аз съм семето на моята вселена, тогава съм лошо семе! 

Семето е известно по плода. 

M: Какво не е наред с твоя свят, който кълнеш? 

П: Той е пълен с болка. 

M: Природата не е нито приятна, нито болезнена. Всичко е 

интелигентност и красота. Болката и удоволствието са в ума. Промени 

критерия на ценностите си и всичко ще се промени. Удоволствието и 

болката са просто смущения на сетивата; отнасяй се към тях еднакво и ще 

има само блаженство. А светът е такъв, какъвто си го направиш; 

определено го направи щастлив. Само задоволството може да те направи 

щастлив - изпълнени, желанията пораждат още желания. Стоенето далеч от 

всички желания и удовлетворението от това, което идва от само себе си, е 

много плодотворно състояние - предпоставка за състоянието на пълнота. 

Не подлагай на съмнение неговия привиден стерилитет и празнота. 

Повярвай ми, именно удовлетворяването на желанията поражда мъката. 

Свободата от желания е блаженство. 

П: Има неща, от които се нуждаем. 

M: Каквото ти е нужно ще дойде при теб, ако не искаш това, което не 

ти е нужно. Въпреки това само малко хора достигат това състояние на 

пълно безстрастие и непривързаност. Това е много високо състояние, 

самият праг на освобождението. 

П: През последните две години съм непродуктивен, самотен и пуст и 

често се молех смъртта да дойде. 

M: Е, с твоето идване тук нещата се задвижиха. Нека нещата се 

случват, така както се случват - накрая ще се подредят чудесно. Не е 

нужно да се протягаш към бъдещето - бъдещето само ще дойде при теб. За 

известно време ще ходиш като на сън, както правиш сега, лишен от смисъл 

и сигурност; но този период ще приключи и ти ще откриеш твоята работа, 

едновременно плодотворна и лесна. Винаги има моменти, когато човек се 

чувства опустял и отчужден. Такива моменти са изключително желателни, 

понеже това означава, че душата се е отделила от своите места за 

акостиране и плава на далечни места. Това е непривързаност - когато 

старото е приключило и новото още не е дошло. Ако се страхуваш, 

състоянието може да бъде тежко; но всъщност няма от какво да се 

страхуваш. Помни наставлението: каквото и да срещаш - иди отвъд. 

П: Правилото на Будите: да се помни това, което трябва да се помни. 

Но ми е толкова трудно да помня правилното нещо в правилния момент. 

При мен да забравям сякаш е правилото! 

М: Не е лесно да се помни, когато всяка ситуация води до буря от 

желания и страхове. Желанието родено от паметта е също и унищожител 

на паметта. 
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П: Как да се боря с желанието? Няма нищо по-силно. 

M: Водите на живота се спускат с грохот върху скалите на обектите - 

желателни или омразни. Премахни скалите чрез вникване и 

непривързаност и същите води ще потекат дълбоко и тихо и бързо, в по-

голям обем и с по-голяма мощност. Не теоретизирай, дай си време за 

съзерцание и проучване; ако искаш да бъдеш свободен, не пренебрегвай 

най-близката стъпка към свободата. Това е като изкачване на планина: 

никоя стъпка може да бъде пропусната. Една стъпка по-малко и върхът не 

е достигнат. 

Глава 54 - Тялото и умът са симптоми на невежество  

Питащ: Един ден ние дискутирахме за личността – свидетеля – 

абсолюта (вякти-вякта-авякта). Доколкото си спомням, вие казахте, че 

само абсолютът е реален, а свидетелят е абсолютен само в дадена точка в 

пространството и времето. Личността е организмът, груб и фин, озарен от 

присъствието на свидетеля. Аз като че ли не схващам въпроса ясно; бихме 

ли могли да го обсъдим отново? Също така използвате термините 

махадакаш, чидакаш и парамакаш. Как те са свързани с личността, 

свидетеля и абсолюта? 

Махарадж: Махадакаш е природата, океанът на съществуванията, 

физическото пространство с всичкото, с което може да бъде осъществен 

контакт чрез сетивата. Чидакаш е просторът на осъзнатостта, менталното 

пространство на времето, възприемането и разпознаването. Парамакаш е 

неподвластната на времето и пространството реалност, лишена от ум, 

недиференцирана, безкрайна потенциалност, източникът и произходът, 

субстанцията и същността, както материя, така и съзнание - и все пак 

отвъд двете. Тя не може да се възприеме, но може да се преживее като 

вечно свидетелстване на свидетеля, възприемане на възприемащия, 

произходът и краят на цялото проявление, коренът на времето и 

пространството, първопричината във всяка причинно-следствена верига. 

П: Каква е разликата между вякта и авякта? 

M: Няма разлика. Те са като светлина и дневна светлина. Вселената е 

пълна със светлина, която ти не виждаш; но същата светлина ти виждаш 

като дневна светлина. А това, което дневната светлина разкрива, е вякти. 

Личността е винаги обект, свидетелят е субект и тяхната връзка на взаимна 

зависимост е отражение на тяхната абсолютна идентичност. Ти си 

въобразяваш, че те са различни и отделни състояния. Не са. Те са едно и 

също съзнание в покой и в движение, всяко състояние съзнателно за 

другото. В чит човек познава Бога и Бог знае човека. В чит човекът 

оформя света и светът оформя човека. Чит е връзката, мостът между 

крайностите, балансиращият и обединяващ фактор във всяко преживяване. 

Съвкупността от възприеманото е това, което наричаш материя. 
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Съвкупността от всички възприемащи е това, което наричаш вселенски ум. 

Тяхната тъждественост, проявявайки се като осезаемост и възприемане, 

хармония и интелигентност, обичливост и любов, се самопотвърждава 

вечно. 

П: Трите гуни, саттва - раджас - тамас, само в материята ли са или 

са също и в ума? 

М: В двете, разбира се, защото двете не са отделни. Единствено 

абсолютът е отвъд гуните. В действителност, това са само гледни точки, 

начини на възприемане. Те съществуват само в ума. Отвъд ума всички 

отличия престават. 

П: Вселената продукт на сетивата ли е? 

M: Също както пресъздаваш своя свят при събуждане, така се 

разгръща и вселената. Умът с петте си сетива, петте органи на действието, 

както и петте носители на съзнание, се появява като памет, мисъл, разум и 

индивидуалност. 

П: Науките са направили голям напредък. Ние познаваме тялото и 

ума много по-добре от нашите предци. Вашият традиционен начин, 

описващ и анализиращ ума и материята, вече не е валиден. 

M: Но къде са твоите учени с техните науки? Не са ли те отново 

образи в собствения ти ум? 

П: Тук се крие основната разлика! За мен те не са мои собствени 

проекции. Те са били преди да се родя и ще бъдат там, когато съм мъртъв. 

M: Разбира се. След като приемаш времето и пространството както 

реални, ще разглеждаш себе си като дребен и краткотраен. Но те реални ли 

са? Те ли зависят от теб или ти от тях? Като тяло, ти си в пространството. 

Като ум, ти си във времето. Но ти само тяло с ум в него ли си? Изследвал 

ли си някога? 

П: Не съм имал нито мотива, нито метода. 

M: Аз предлагам и двете. Но действителната работа по прозрението и 

непривързаността (вивека-вайрагя) е твоя. 

П: Единственият мотив, който мога да възприема, е моето собствено 

безпричинно и вечно щастие. А какъв е методът? 

M: Щастието е инцидентно. Истинският и ефективен мотив е 

любовта. Виждаш хората да страдат и търсиш най-добрия начин да им 

помогнеш. Отговорът е очевиден - първо се постави отвъд нуждата от 

помощ. Бъди сигурен, че отношението ти е на чисто добра воля, свободна 

от очакване от всякакъв вид. 

Онези, които търсят просто щастие, могат да свършат в крайно 

безразличие, докато любовта никога не знае почивка. Що се отнася до 

метода, има само един - трябва да познаеш себе си - както това, което 

изглежда да си, така и това, което си. Яснотата и благотворителността 

вървят заедно - всяко се нуждае от и подсилва другото. 
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П: Състраданието предполага съществуването на обективен свят, 

пълен с тъга, която може да се избегне. 

M: Светът не е обективен и тъгата от него не може да бъде избегната. 

Състраданието е само друга дума за отказа да страдаш по въображаеми 

причини. 

П: Ако причините са въображаеми, защо трябва страданието да е 

неизбежно? 

M: Винаги илюзорното те кара да страдаш, фалшивите желания и 

страхове, фалшивите ценности и идеи, фалшивите взаимоотношения 

между хората. Изостави илюзорното и си свободен от болката; истината 

дава щастие - истината освобождава. 

П: Истината е, че аз съм ум затворен в тяло и това е една много 

печална истина. 

M: Ти не си нито тялото, нито в тялото - няма такова нещо като тяло. 

Ти си в едно печално неразбиране на себе си; за да разбереш правилно - 

изследвай. 

П: Но аз съм се родил като тяло, в тяло и ще умра с тялото, като тяло. 

M: Това е твоя заблуда. Изследвай, проучвай, подлагай на съмнение 

себе си и другите. За да намериш истината, не трябва да се придържаш към 

своите убеждения; ако си сигурен за повърхностното, никога няма да 

стигнеш върховното. Твоята идея, че си се родил и ще умреш, е абсурдна; 

както логиката, така и опитът й противоречат. 

П: Добре, няма да настоявам, че съм тялото. Имате право тук. Но тук 

и сега, както говоря с вас, аз съм в тялото си - очевидно. Тялото може да не 

съм аз, но то е мое. 

M: Цялата вселена допринася непрекъснато за твоето съществуване. 

Затова цялата вселена е твоето тяло. В този смисъл - съгласен съм. 

П: Моето тяло ми влияе дълбоко. По повече от един признак, тялото 

ми е моя съдба. Моят характер, моите настроения, естеството на моята 

реакция, моите желания и страхове - вродени или придобити - всички те са 

базирани на тялото. Малко алкохол, наркотик или друго, и всичко се 

променя. Докато ефектът на дрогата не е изчезнал, аз съм друг човек. 

M: Всичко това се случва, защото смяташ себе си за тяло. Осъзнай 

истинското си себе и дори наркотиците няма да имат власт над теб. 

П: Пушите ли? 

M: Тялото ми запази няколко навици, които могат и да продължат, 

докато умра. Няма нищо лошо в тях. 

П: Ядете ли месо? 

M: Аз съм роден сред месоядни хора и децата ми ядат месо. Ям 

много малко - и не вдигам шум. 

П: Яденето на месо означава убиване. 
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M: Очевидно. Аз нямам никакви претенции за последователност. 

Мислиш ли, че абсолютната последователност е възможна; докажи го с 

пример. Не проповядвам това, което не практикувам. 

Връщам се към идеята, че си бил роден. Ти си се забатачил с това, 

което твоите родителите са ти казали: всичко за зачеването, бременността 

и раждането, бебето, детето, младежа, юношата и така нататък. Сега, лиши 

се от идеята, че си тялото с помощта на противоположната идея, че не си 

тялото. Това също е идея, без съмнение; отнасяй се към нея като към нещо, 

което трябва да бъде изоставено, когато работата е свършена. Идеята "аз не 

съм тялото" дава реалност на тялото, когато в действителност, няма такова 

нещо като тяло, то е само състояние на ума. Можеш да имаш толкова 

много и толкова разнообразни тела, колкото си искаш; просто помни 

устойчиво това, което искаш и отхвърли несъвместимите неща. 

П: Аз съм като кутия в кутия, в кутия, външната кутия действа като 

тяло, а вътрешната до нея - както пребиваващата вътре душа. 

Абстрахирайки външната кутия, следващата се превръща в тяло, а тази в 

нея душата. Това е една безкрайна серия, едно безкрайно отваряне на 

кутии; последната върховната душа ли е? 

M: Ако имаш тяло, трябва да имаш душа; тук твоето сравнение на 

серия от кутии влизащи една в друга не приляга. Но тук и сега, през 

всичките тела и души сияе осъзнатостта, чистата светлина на чит. Дръж се 

за нея непоколебимо. Без осъзнатост, тялото няма да трае и секунда. В 

тялото има поток от енергия, обич и интелигентност, която ръководи, 

поддържа и енергизира тялото. Открий този поток и остани с него. 

Разбира се, всичко това са начини на изразяване. Думите са колкото 

бариера, толкова и мост. Намери искрата живот, която тъче тъканите на 

тялото ти и бъди с нея. Това е единствената реалност на тялото. 

П: Какво се случва с тази искрица живот след смъртта? 

М: Тя е извън времето. Раждането и смъртта са само моменти във 

времето. Животът тъче вечно многобройните си платна. Тъкането е във 

времето, но самият живот е отвъд времето. Каквото и име и форма да 

дадеш на неговите изрази, той е като океана - вечно неизменен, вечно 

променящ се. 

П: Всичко, което казвате, звучи красиво и убедително. Въпреки това 

чувството, че съм само човек в един свят, странен и чужд, често враждебен 

и опасен, не се прекратява. Бидейки персона, ограничена в пространството 

и времето, как бих могъл да се реализирам като противоположното; де-

персонализирана, универсализирана осъзнатост на нищо определено? 

M: Ти отстояваш себе си като това, което не си, а отричаш себе си 

като това, което си. Пропускаш елемента на чистото разпознаване, на 

осъзнатостта, свободна от всички лични изкривявания. Докато не 

признаеш реалността на чит, ти никога няма да познаеш себе си. 
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П: Какво да правя? Аз не се виждам както вие ме виждате. Може би 

вие сте прав, а аз греша, но как бих могъл да престана да бъда това, което 

чувствам, че съм? 

M: Принцът, който смята себе си за просяк, може да бъде убеден 

убедително само по един начин: той трябва да се държи като принц и да 

види какво ще стане. Дръж се така, сякаш това, което казвам, е вярно и 

съди по това какво действително се случва. Всичко, за което те моля, е 

малко вяра, необходима за правене на първата стъпка. С преживяването ще 

дойде увереността и ти вече няма да имаш нужда от мен. Знам това, което 

си, и ти казвам. Довери ми се за известно време. 

П: За да бъда тук и сега, имам нужда от моето тяло и неговите 

сетива. За да разбирам, имам нужда от ума. 

M: Тялото и умът са само симптоми на невежество, на 

недоразумение. Дръж се така, сякаш си чиста осъзнатост, лишена от тяло и 

ум, неподвластна на пространството и времето, отвъд "къде" и "кога" и 

"как". Наблюдавай я, мисля за нея, научи се да приемаш нейната реалност. 

Не й се противопоставяй и не я отричай през цялото време. Поне дръж ума 

си отворен. Йога е обръщане на външното към вътрешното. Накарай своя 

ум и тяло да изразяват реалното, което е всичко и отвъд всичко. Чрез 

правене успяваш, не чрез спорене. 

П: Моля да ми позволите да се върна към първия си въпрос. Как 

възниква грешката да бъдеш личност? 

M: Абсолютът предхожда времето. Първо е осъзнатостта. Купчина 

от спомени и умствени навици привлича вниманието, осъзнатостта става 

фокализирана и изведнъж личността се появява. Премахни светлината на 

осъзнатостта, отиди да спиш или припадни - и личността изчезва. 

Личността (вякти) пърха, осъзнатостта (вякта) съдържа цялото 

пространство и време, абсолютът (авякта) е. 

Глава 55 - Откажи се от всичко и получаваш всичко 

Питащ: Какво е състоянието ви в момента? 

Махарадж: Състояние на не-преживяване. В него са включени 

всички преживявания. 

П: Можете ли да влезете в ума и сърцето на друг човек и да 

споделите неговото преживяване? 

М: Не. Такива неща се нуждаят от специално обучение. Аз съм като 

търговец на пшеница. Знам малко за хляба и сладкишите. Може да не знам 

дори вкуса на пшеничената каша. Но за зърното на пшеницата знам всичко 

и то добре. Знам източника на цялото преживяване. Но безбройните 

конкретни форми, които преживяването може да приеме, аз не знам. Нито 

имам нужда да знам. От момент към момент, малкото, което трябва да 

знам, за да живея живота си, някак си се случва да знам. 
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П: Вашето конкретно съществуване и моето конкретно 

съществуване, те и двете ли съществуват в ума на Брахма? 

M: Универсалното не е осъзнато за частното. Съществуването като 

човек е личен въпрос. Човек съществува във времето и пространството, 

има име и форма, начало и край; универсалното включва всички лица, а 

абсолютът е в основата на всичко и отвъд. 

П: Не съм заинтересован от тоталността. Моето лично съзнание и 

вашето лично съзнание - каква е връзката между двете? 

M: Между двама сънуващи каква може да бъде връзката? 

П: Те може да сънуват един за друг. 

M: Това е, което хората правят. Всеки си въобразява "други" и търси 

връзка с тях. Търсещият е връзката, няма никой друг. 

П: Със сигурност трябва да има нещо общо между многото точки 

съзнание, които сме. 

M: Къде са многото точки? В ума ти. Ти настояваш, че твоят свят е 

независим от твоя ум. Как е възможно да бъде? Твоето желание да знаеш 

ума на другите хора се дължи на твоето непознаване на собствения си ум. 

Първо познай собствения си ум и ще откриеш, че въпросът за други умове 

не възниква изобщо, защото няма други хора. Ти си общият фактор, 

единствената връзка между умовете. Битието е съзнание; "Аз съм" важи за 

всички. 

П: Върховната Реалност (Парабрахман) може и да присъства във 

всички нас. Но каква ни е ползата от него? 

M: Ти си като човек, който казва: "Имам нужда от място, където да 

държа моите неща, но за какво ми е пространството?" или "Имам нужда от 

мляко, чай, кафе или сода, но от водата нямам никаква полза". Не виждаш 

ли, че Върховната Реалност е това, което прави всичко възможно? Но ако 

питаш за какво ти е, трябва да отговоря: "За нищо". Относно нещата от 

ежедневния живот, познаващият реалното няма никакво предимство; той 

може да бъде по-скоро в неизгодно положение: свободен от алчност и 

страх, той не се защитава. Самата идея за печалба е чужда за него; той 

ненавижда трупането; животът му е постоянно себелишение, споделяне, 

даване. 

П: Ако няма предимство при постигането на Върховното, тогава 

защо да си правиш труда? 

M: Има неприятности, само когато се придържаш към нещо. Когато 

не се държиш за нищо, никакъв проблем не възниква. Оставянето на по-

малкото е сдобиване с по-голямото. Откажи се от всичко и получаваш 

всичко. Тогава животът става това, за което е предназначен: чисто 

излъчване от неизчерпаем източник. В тази светлина светът изглежда 

смътен, като сън. 
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П: Ако моят свят е само един сън и вие сте част от него, какво 

можете да направите за мен? Ако сънят не е реален, нямайки 

съществуване, как може реалността да му повлияе? 

M: Докато трае, сънят има временно съществуване. Твоето желание 

да се държиш за него е това, която създава проблема. Остави го. Спри да 

си представяш, че сънят е твой. 

П: Вие като че ли приемате за даденост това, че може да има сън без 

сънуващ, и че аз се идентифицирам със съня по мое усмотрение. Но аз съм 

също и сънуващия съня. Кой да спре да сънува? 

M: Остави съня да се разгърне до самия му край. Нямаш избор. Но ти 

можеш да гледаш на съня като на сън, да му отнемеш щампата на 

реалност. 

П: Аз съм тук, седнал пред вас. Аз сънувам и вие ме виждате да 

говоря в съня ми. Каква е връзката между нас? 

M: Намерението ми да те събудя е връзката. Сърцето ми те иска 

буден. Виждам, че страдаш в твоя сън, и аз знам, че трябва да се събудиш, 

за да сложиш край на неволите си. Когато видиш твоя сън като сън, ти се 

събуждаш. Но сънят ти не ме интересува. Достатъчно ми е да знам, че 

трябва да се събудиш. Не е нужно да докараш съня си до конкретен извод 

или да го направиш благороден, или щастлив, или красив; всичко, което е 

нужно, е да осъзнаеш, че сънуваш. Спри да си въобразяваш, спри да 

вярваш. Виж противоречията, несъответствията, лъжата и мъката на 

човешкото състояние, необходимостта да се отиде отвъд. В необятността 

на пространството плува малкия атом на съзнанието и в него се съдържа 

цялата вселена. 

П: Има привързаности в съня, които изглеждат истински и вечни. Те 

изчезват ли при пробуждането? 

M: В съня, ти обичаш някои, а други не. При събуждането откриваш, 

че си самата любов, обхващайки всички. Личната любов, колкото и 

интензивна и истинска да е тя, неизбежно обвързва; любовта в свобода е 

любов към всички. 

П: Хората идват и си отиват. Човек обича когото среща, той не може 

да обича всички. 

M: Когато си самата любов, ти си извън времето и бройките. 

Обичайки един, обичаш всички, обичайки всички, обичаш всеки. Един и 

всички не са взаимно изключващи се. 

П: Вие казвате, че сте в едно състояние на безвремие. Това означава 

ли, че миналото и бъдещето са отворени за вас? Срещали ли сте Вашишта 

Муни, Гуруто на Рама? 

M: Въпросът е във времето и относно времето. Отново ме питаш за 

съдържанието на един сън. Безвремието е отвъд илюзията за време, то не е 

разтягане във времето. Онзи, който наричаше себе си Вашишта, знаеше 

Вашишта. Аз съм отвъд всички имена и форми. Вашишта е сън в твоя сън. 
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Как мога да го познавам? Ти си твърде загрижен за миналото и бъдещето. 

Всичко това е заради копнежа да продължиш, да се предпазиш от 

изчезване. И тъй като искаш да продължиш, ти искаш другите да ти правят 

компания, оттук твоята загриженост за тяхното оцеляване. Но това, което 

наричаш оцеляване, е оцеляването на един сън. Смъртта е за предпочитане 

пред това. Има шанс да се събудиш. 

П: Вие сте осъзнат за вечността, затова не сте загрижен за 

оцеляването. 

M: Обратното е. Свободата от всички желания е вечността. Всяка 

привързаност означава страх, защото всички неща са преходни. А страхът 

прави човек роб. Тази свобода от привързаност не идва с практиката; тя е 

естествена, когато човек знае собственото си истинско битие. Любовта не 

се вкопчва; вкопчването не е любов. 

П: Значи няма начин да се постигне непривързаност? 

M: Няма нищо за постигане. Изостави всички фантазии и познай себе 

си, какъвто си. Себепознанието е непривързаност. Всичкото искане се 

дължи на усещането за недостатъчност. Когато знаеш, че не ти липсва 

нищо, че всичко, което е, си ти и твое, желанието престава. 

П: За да позная себе си, трябва ли да практикувам осъзнатост? 

M: Няма какво да се практикува. За да знаеш себе си, бъди себе си. 

За да бъдеш себе си, спри да си въобразяваш, че си това или онова. Просто 

бъди. Остави истинската ти природа да излезе наяве. Не смущавай ума си с 

търсене. 

П: Ще отнеме много време, ако просто чакам себереализацията. 

M: Какво има да чакаш, когато тя вече е тук и сега? Трябва само да 

погледнеш и да видиш. Погледни в себе си, в собственото си същество. Ти 

знаеш, че си, и това ти харесва. Изостави всички представи, това е всичко. 

Не разчитай на времето. Времето е смърт. Който чака - умира. Животът е 

единствено сега. Не ми говори за миналото и бъдещето - те съществуват 

само в ума ти. 

П: Вие също ще умрете. 

M: Аз вече съм мъртъв. Физическата смърт няма да има значение в 

моя случай. Аз съм свободно от времето битие. Аз съм свободен от 

желание или страх, защото не си спомням миналото и не си въобразявам 

бъдещето. Където няма имена и форми, как може да има желание и страх? 

С липсата на желания идва свободата от времето. Аз съм в безопасност, 

защото това, което не е, не може да докосне това, което е. Ти се чувстваш 

несигурен, защото си въобразяваш опасност. Разбира се, тялото ти като 

такова е сложно и уязвимо и се нуждае от защита. Но не и ти. Веднъж 

узнал собственото си неопровержимо битие, ти ще бъдеш в покой. 

П: Как мога да намеря покой, когато светът страда? 

M: Светът страда по много основателни причини. Ако искаш да 

помогнеш на света, трябва да бъдещ извън нуждата от помощ. Тогава 
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всичко което правиш, както и това което не правиш, ще помага на света 

много ефективно. 

П: Как бездействието може да бъде от полза там, където е 

необходимо действие? 

M: Когато се налага действие, действието се случва. Ти не си 

действащият. Задачата ти е да бъдеш осъзнат за това, което се случва. 

Самото твое присъствие е действие. Прозорецът е липсата на стена и той 

дава въздух и светлина, тъй като е празен. Бъди изпразнен от всичкото 

психическо съдържание от всякакъв вид представа и усилие и самото 

отсъствие на препятствия ще накара реалността да нахлуе. Ако наистина 

искаш да помогнеш на човек, дръж се настрана. Ако си емоционално 

ангажиран да помагаш, няма да успееш да помогнеш. Ти може да бъдеш 

много зает и много доволен от твоята благотворителна природа, но няма да 

бъде направено много. Един човек е наистина подпомогнат, когато вече не 

се нуждае от помощ. Всичко останало е просто суета. 

П: Няма достатъчно време, за да седя и да чакам помощта да се 

случи. Човек трябва да направи нещо. 

M: Разбира се - прави нещо. Но каквото можеш да направиш, е 

ограничено; само Себето е неограничено. Давай неограничено - от себе си. 

Всичко друго, което може да се даде, е в само малки размери. Самият ти си 

неизмерим. Да помагаш е самата ти природа. Дори когато ядеш и пиеш, ти 

помагаш на тялото си. За себе си, нямаш нужда от нищо. Ти си чисто 

дарителство, безначално, безкрайно, неизчерпаемо. Когато видиш скръб и 

страдание, бъди с него. Не прибързвай с действие. Нито ученето, нито 

действието, могат наистина да помогнат. Бъди с тъгата и остави нейните 

корени голи - да помагаш да се разбере, е истинска помощ. 

П: Моята смърт наближава. 

M: Твоето тяло е накъсяло откъм време, не ти. Времето и 

пространството са само в ума. Ти не си ограничен. Просто разбери себе си 

- това само по себе си е вечността. 

Глава 56 - С възникване на съзнанието възниква светът 

Питащ: Когато един обикновен човек умира, какво се случва с него? 

Махарадж: Каквото е неговото убеждение, това се случва, тъй като 

животът преди смъртта е само въображение, такъв е и животът след това. 

Сънят продължава. 

П: Ами джнани? 

M: Джнани не умира, защото никога не е бил роден. 

П: Той изглежда такъв за другите. 

M: Но не и за себе си. В себе си той е свободен от нещата - 

физически и психически. 
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П: И все пак, трябва да знаете състоянието на човека, който е 

починал. Поне от вашите собствени минали животи. 

M: Докато не срещнах моя Гуру, знаех толкова много неща. Сега не 

знам нищо, понеже всяко знание е само сън и не е валидно. Аз познавам 

себе си и не намирам нито живот, нито смърт в мен, само чисто битие - не 

да бъдеш това или онова, а само битие. Но в момента когато умът, 

черпейки от своя склад от спомени, започне да си въобразява, това изпълва 

пространството с обекти и времето със събития. Тъй като аз не знам дори 

това раждане, как мога да знам миналите раждания? Именно умът, самият 

той в движение, вижда всичко дa се движи, а след като създадè времето, се 

притеснява за миналото и бъдещето. Цялата вселена се помества в 

съзнанието (маха таттва), което възниква там където има съвършен ред и 

хармония (маха саттва). Както всички вълни са в океана, така всички 

неща, физически и ментални, са в осъзнатостта. Затова е важна самата 

осъзнатост, а не нейното съдържание. Задълбочи и разшири твоята 

осъзнатост за себе си и ще потекат всички благословии. Не е нужно да 

търсиш нищо, всичко ще дойде при теб най-естествено и без усилие. Петте 

сетива и четирите функции на ума - памет, мисъл, разбиране и 

индивидуалност; петте елемента - земя, вода, огън, въздух и етер; двата 

аспекта на творението - материя и дух, всички се съдържат в осъзнатостта. 

П: И все пак, вие трябва да вярвате, че сте живял и преди. 

M: Писанията казват, че е така, но аз не знам нищо за това. Аз 

познавам себе си, какъвто съм; как съм изглеждал или ще изглеждам, не е 

в моето преживяване. Не че нямам способност да помня. В действителност 

няма нищо за помнене. Прераждането предполага прераждащо се себе. 

Няма такова нещо. Купчината от спомени и надежди, наречена "аз", си 

представя себе си като вечно съществуваща и създава време, за да се 

снабди с нейната фалшива вечност: За да бъда, аз не се нуждая от минало 

или бъдеще. Всяко преживяване е родено от въображението; аз не си 

въобразявам, така че за мен не се случва никакво раждане или смърт. Само 

тези, които мислят, че са родени, могат да се мислят за преродени. Ти ме 

обвиняваш, че съм бил роден - аз пледирам невинен. 

Всичко съществува в осъзнатостта, а осъзнатостта не умира, нито се 

преражда. Тя е самата неизменна реалност. Цялата вселена от 

преживявания се ражда с тялото и умира с тялото; тя има своите начало и 

край в осъзнатостта, но осъзнатостта не знае нито начало, нито край. Ако 

постоянно разсъждаваш и размишляваш над нея внимателно, ще видиш 

светлината на осъзнатостта в цялата нейна яснота и светът ще изчезне от 

твоята визия. Това е като да гледаш горяща ароматна пръчица; ще видиш 

първо пръчицата и дима; когато забележиш огнената точка, ти осъзнаваш, 

че тя има силата да консумира планини от пръчици и да изпълни вселената 

с дим. Себето постоянно се самоактуализира без да изчерпва неговите 

безкрайни възможности. В сравнението, ароматната пръчица е тялото, а 
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димът е умът. Докато умът е зает с неговите изопачавания, той не 

възприема своя собствен източник. Гуру идва и обръща вниманието ти към 

искрата вътре. По самата си природа умът е обърнат навън; той винаги е 

склонен да търси източника на нещата между самите неща; да ти се каже 

да гледаш за източника вътре е донякъде началото на нов живот. На 

мястото на съзнанието идва осъзнатостта; в съзнанието има "аз", който 

съзнава, докато осъзнатостта е неделима; осъзнатостта е осъзната за себе 

си. "Аз съм" е мисъл, докато осъзнатостта не е мисъл, в осъзнатостта не 

съществува "аз съм осъзнат". Съзнанието е атрибут, докато осъзнатостта 

не е; можеш да осъзнаваш, че си съзнателен, но не и да си съзнателен за 

осъзнатостта. Бог е целостта на съзнанието, но осъзнатостта е отвъд всичко 

- съществуване, както и несъществуване. 

П: Бях започнал с въпроса за състоянието на човека след смъртта. 

Когато тялото му е унищожено, какво се случва с неговото съзнание? Дали 

той взема сетивата си за виждане, чуване и т.н. заедно с него или ги 

изоставя зад себе си? И, ако той губи сетивата си, какво става с неговото 

съзнание? 

M: Сетивата са просто форми на възприятие. Когато грубите форми 

изчезнат, се появяват по-фините състояния на съзнанието. 

П: Има ли преход към осъзнатостта след смъртта? 

М: Не може да има преход от съзнанието към осъзнатостта, защото 

осъзнатостта не е форма на съзнание. Съзнанието може само да стане по-

фино и пречистено, и това е, което се случва след смъртта. Тъй като 

различните носители на съзнание на човека умират, формите на 

съзнанието, предизвикани от тях, също изчезват. 

П: Докато остане само несъзнаването? 

M: Виж се как говориш за несъзнаването като за нещо, което идва и 

си отива! Кой е там, за да бъде съзнателен или несъзнателен? Докато 

прозорецът е отворен, има слънчева светлина в стаята. Със затварянето на 

прозорците слънцето остава, но то вижда ли тъмнината в стаята? Има ли 

такова нещо като тъмнина за слънцето? Няма такова нещо като 

несъзнаване, понеже несъзнаването не може да се преживее. Ние 

заключаваме за наличие на несъзнаване, когато е налице пропуск в паметта 

или комуникацията. Ако спра да реагирам, ти ще кажеш, че съм 

несъзнателен. В действителност аз може да съм изключително съзнателен, 

само че да не мога да комуникирам или да помня. 

П: Аз задавам един прост въпрос: има около четири милиарда души 

по света и всички те са обречени да умрат. Какво ще бъде тяхното 

състояние след смъртта - не физическото, а психическото? Ще продължи 

ли тяхното съзнание? И ако това е така, под каква форма? Не ми казвайте, 

че не съм задал правилния въпрос, или че не знаете отговора, или че във 

вашия свят въпросът ми е безсмислен; в момента, в който започнем да 

говорим за вашия свят и моя свят като за различни и несъвместими, вие 
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изграждате стена между нас. Или живеем в един свят, или вашият опит не 

е от полза за нас. 

M: Разбира се, ние живеем в един свят. Само че аз го виждам такъв, 

какъвто е, докато ти не го правиш. Ти виждаш себе си в света, докато аз 

виждам света в себе си. За теб, ти може да се раждаш и да умираш, докато 

за мен светът се появява и изчезва. Нашият свят е реален, но твоят 

мироглед не е. Не съществува стена между нас, с изключение на тази, 

построена от теб. Няма нищо лошо в сетивата, твоето въображение е това, 

което те заблуждава. То покрива света такъв, какъвто е, с какво си 

въобразяваш той да бъде - нещо съществуващо независимо от теб и все пак 

стриктно следващ твоите наследени или придобити поведенчески модели. 

Има дълбоко противоречие в отношението ти, което ти не виждаш, и което 

е причината за скръбта. Ти се придържаш към идеята, че си роден в един 

свят на болка и скръб; аз знам, че светът е дете на любовта, имайки своето 

начало, растеж и реализация в любовта. Но аз съм дори отвъд любовта. 

П: Ако сте създали света от любов, защо е толкова пълен с болка? 

M: Ти си прав - от гледна точка на тялото. Но ти не си тялото. Ти си 

необятността и безкрайността на съзнанието. Не приемай за вярно това, 

което не е вярно, и ще видиш нещата, както аз ги виждам. Болка и 

удоволствие, добро и зло, правилно и погрешно: това са относителни 

понятия и не трябва да се приемат абсолютно. Те са ограничени и 

временни. 

П: В будистката традиция се посочва, че един Нирвани, просветлен 

Буддха, има свободата на вселената. Той може да знае и да преживее за 

себе си всичко, което съществува. Той може да командва, да се намесва в 

природата, в причинно-следствената верига, да променя 

последователността на събитията, дори да отменя миналото! Светът все 

още е с него, но той е свободен в него. 

M: Това, което описваш, е Бог. Разбира се, където има вселена, ще 

има и нейната противоположност, която е Бог. Но аз съм отвъд двете. 

Имало едно кралство в търсене на крал. Те намерили правилния човек и го 

направи крал. Той не се бил променил по никакъв начин. Просто му била 

дадена титлата, правата и задълженията на един крал. Неговата природа не 

била засегната, само неговите действия. По подобен начин е и с 

просветления човек; съдържанието на неговото съзнание претърпява 

радикална трансформация. Но той не бива подведен. Той знае 

неизменното. 

П: Неизменното не може да бъде съзнателно. Съзнанието е винаги за 

промяната. Неизменното не оставя следа в съзнанието. 

М: Да и не. Хартията не е писаното, тя носи написаното. Мастилото 

не е посланието, нито умът на читателя е посланието - но всички те правят 

възможно посланието. 
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П: Съзнанието от реалността ли произлиза или е атрибут на 

материята? 

M: Съзнанието като такова е фината противоположност на 

материята. Също както инерцията (тамас) и енергията (раджас) са 

атрибути на материята, така хармонията (саттва) се проявява като 

съзнание. Можеш да го разгледаш донякъде като форма на много фина 

енергия. Където материята се организира в стабилен организъм, 

съзнанието спонтанно се появява. С унищожаването на организма 

съзнанието изчезва. 

П: Тогава какво оцелява? 

M: Това, на което материята и съзнанието са само аспекти, което не е 

нито родено, нито умира. 

П: Ако това е отвъд материята и съзнанието, как може да се 

преживее? 

М: То може да се знае от неговите ефекти върху двете; потърси го в 

красотата и блаженството. Но ти няма да разбереш нито тялото, нито 

съзнанието, докато не излезеш извън рамките на двете. 

П: Моля ви, кажете ни категорично: вие съзнателен ли сте или сте 

несъзнателен? 

M: Просветленият (джнани) не е нито едното, нито другото. Но в 

неговото просветление (джнана) се съдържа всичко. Осъзнатостта 

съдържа всяко преживяване. Но онзи, който е осъзнат, е отвъд всяко 

преживяване. Той е отвъд самото съзнание. 

П: Има фон на преживяването, да го наречем материя. Има 

преживяващ, да го наречем ум. Кое прави моста между двете? 

M: Самата междина е мостът. Това, което от единия край изглежда 

като материя, а от другия като ум, само по себе си е мостът. Не разделяй 

реалността на ум и тяло и няма да има нужда от мостове. 

С възникване на съзнанието възниква светът. Това, което смяташ за 

мъдростта и красотата на света, ти наричаш Бог. Узнай източника на 

всичко това, който е в теб, и ти ще намериш отговор на всички твои 

въпроси. 

П: Виждащият и видяното: те едно ли са или две? 

M: Има само виждане; както виждащият, така и видяното, се 

съдържат в него. Не създавай разлики, където няма такива. 

П: Аз започнах с въпроса за човека, който е починал. Вие казахте, че 

неговите преживявания ще се оформят според неговите очаквания и 

вярвания. 

M: Преди да се родиш ти очакваше да живееш според план, който ти 

самият определи. Твоята собствена воля е гръбнакът на твоята съдба. 

П: Със сигурност кармата се е намесила. 



215 
 

M: Кармата оформя обстоятелствата: отношението ти към тях е твое 

собствено. В крайна сметка твоят характер оформя живота ти, а само ти 

можеш да оформяш своя характер. 

П: Как се оформя собствения характер? 

M: Като го виждаш такъв какъвто е и като се каеш искрено. Това 

интегрално виждане-усещане може да свърши чудеса. То е като леене на 

бронзова статуя; само металът или само огънят няма да свършат работа; 

нито ще бъде от полза само калъпът; ти трябва да стопиш метала в 

горещината на огъня и да го излееш в калъпа. 

Глава 57 - Отвъд ума няма страдание 

Питащ: Виждам, че седите в къщата на сина си и чакате обяда да ви 

бъде сервиран. И аз се чудя дали съдържанието на вашето съзнание е 

подобно на моето, дали е отчасти различно или е съвсем различно. Дали 

сте гладен и жаден като мен, чакайки по-скоро нетърпеливо храната да 

бъде сервирана или сте в напълно различно състояние на ума?  

Махарадж: Няма голяма разлика на повърхността, но има много 

голяма в дълбочина. Ти знаеш себе си само посредством сетивата и ума. 

Вземаш себе си да бъдеш това, което те предлагат. Не познавайки себе си 

непосредствено, ти имаш само идеи; всички посредствени, втора ръка, от 

слухове. Каквото и да си мислиш, ти го вземаш за истина; навикът да си 

представяш себе си като подлежащ на възприемане и описание е много 

силен в теб.  

Аз виждам както ти виждаш, чувам както ти чуваш, вкусвам както ти 

вкусваш, храня се както ти се храниш. Аз също чувствам жажда и глад и 

очаквам храната да ми бъде сервирана навреме. Подложени на глад или 

болест, тялото и умът ми отслабват. Всичко това възприемам съвсем ясно, 

но някак си не съм в него, аз се чувствам така, сякаш се нося над него, 

отдръпнат и откъснат. Даже не отдръпнат и откъснат. Има отдръпнатост и 

откъснатост, както има жажда и глад; има също осъзнаване на всичко това 

и чувство на огромно разстояние, все едно тялото и умът и всичко, което се 

случва с тях, е някъде далеч на хоризонта. Аз съм като киноекран - ясен и 

празен - картините минават върху него и изчезват, оставяйки го също 

толкова ясен и празен, колкото и преди. Екранът по никакъв начин не е 

засегнат от картините, нито картините са засегнати от екрана. Екранът 

препречва и отразява картините, той не ги оформя. Той няма нищо общо с 

ролките филми. Те са такива, каквито са, струпвания на съдбата 

(прарабдха), но не моята съдба; съдбите на хората на екрана.  

П: Искате да кажете, че хората в една картина имат съдби! Те 

принадлежат към сюжета, сюжетът не е техен.  

M: Ами ти? Ти ли оформяш живота си или биваш оформян от него?  
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П: Да, прав сте. Сюжетът на живота разгръща себе си, в който аз съм 

един от актьорите. Аз нямам съществуване извън него, така както той няма 

съществуване без мен. Аз съм просто театрален образ, а не личност.  

M: Театралният образ ще стане личност, когато той започне да 

оформя живота си вместо да го приема така както идва, и когато 

идентифицира себе си с него.  

П: Когато аз задавам въпрос и когато вие отговаряте, какво точно се 

случва?  

M: Въпросът и отговорът - и двете се появяват върху екрана. Устните 

се движат, тялото говори - и отново екранът е ясен и празен.  

П: Когато казвате: ясен и празен, какво искате да кажете?  

M: Искам да кажа свободен от всякакво съдържание. За себе си аз 

нито мога да бъда възприет, нито описан с мисли; няма нищо което мога да 

посоча и да кажа: "това съм аз". Ти се идентифицираш с всичко толкова 

лесно, а аз го намирам за невъзможно. Усещането: "Аз не съм това или 

онова, нито нещо е мое" е толкова силно в мен, че веднага след като се 

появи нещо или мисъл, незабавно идва чувството "това не съм аз". 

П: Да не би да казвате, че прекарате времето си като повтаряте "това 

не съм аз, онова не съм аз"?  

М: Не, разбира се. Аз просто вербализирам заради теб. Чрез 

милостта на моя Гуру реализирах веднъж завинаги, че не съм нито обект, 

нито субект, и не ми е нужно да си го напомням през цялото време.  

П: Трудно ми е да разбера какво точно искате да кажете с думите, че 

не сте нито обект, нито субект. В този момент, докато говорим, не съм ли 

обект на вашето преживяване, а вие субект?  

M: Виж, моят палец докосва показалеца ми. И двата пръста докосват 

и са докосвани. Когато вниманието ми е върху палеца, палецът е 

чувстващият, а показалецът - Себето. Смени фокуса на вниманието и 

връзката е обратна. Открих, че някак си, като изместя фокуса на 

вниманието, аз ставам самото нещо, което гледам и преживявам 

съзнанието, което то има; аз се превръщам във вътрешния свидетел на 

нещото. Наричам този капацитет за влизане в други фокусни точки на 

съзнанието любов; може да му дадеш каквото име ти харесва. Любовта 

казва: "Аз съм всичко". Мъдростта казва: "Аз съм нищо". Между двете 

тече живота ми. Тъй като във всеки един момент от времето и 

пространството мога да бъда едновременно субекта и обекта на 

преживяването, мога да изразя това с думите: аз съм и двете и никое, и 

отвъд двете.  

П: Вие направихте всичките тези изумителни изявления за себе си. 

Какво ви кара да говорите тези неща? Какво имате предвид с думите, че 

сте отвъд времето и пространството?  

M: Ти ме питаш и отговорът идва. Аз гледам себе си, гледам 

отговора и не виждам противоречие. За мен е ясно, че ти казвам истината. 
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Всичко е много просто. Само трябва да ми се довериш, че наистина имам 

предвид това, което казвам, че съм съвсем сериозен. Както ти казах вече, 

моят Гуру ми показа истинската ми природа - и истинската природа на 

света. След като реализирах, че съм едно със и все пак отвъд света, станах 

свободен от всички желания и страхове. Аз не разсъждавах, че трябва да 

бъда свободен - аз намерих себе си свободен - неочаквано, без ни най-

малко усилие. Оттогава тази свобода от желание и страх остана с мен. 

Друго нещо, което забелязах бе, че не е нужно да правя усилие; деянието 

следва мисълта, без забавяне и съпротивление. Също открих, че мислите 

станаха самоизпълняващи се; нещата идваха на мястото си гладко и 

правилно. Основната промяна бе в ума; той стана неподвижен и тих, 

реагиращ бързо, без да се запазва отговора. Спонтанността стана начин на 

живот, реалното стана естествено и естественото стана реално. И преди 

всичко, безкрайна обич, любов, тъмна и тиха, излъчваща във всички 

посоки, обхващаща всичко, правеща всичко по-интересно и красиво, 

значимо и благоприятно. 

П: Казват че разни йогически сили се появяват спонтанно в човек, 

който е реализирал собственото си истинско битие. Какъв е вашият опит в 

тази област?  

M: Петорното тяло на човека (физическо и т.н.) притежава 

потенциални сили отвъд най-смелите ни мечти. Не само, че цялата 

вселената е отразена в него, но също така силата да контролира вселената 

чака да бъде използвана от него. Мъдрият човек не е нетърпелив да 

използва такива сили, освен когато ситуацията изисква това. Той намира 

способностите и уменията на човешката личност съвсем адекватни 

относно нещата от ежедневния живот. Някои от силите могат да бъдат 

развити чрез специализирано обучение, но човекът, който се перчи с 

такива сили, е все още в робство. Мъдрият човек не смята нищо за свое. 

Когато някога и някъде някакво чудо се дължи на някой човек, той няма да 

създаде никаква причинно-следствена връзка между събитията и хората, 

нито ще позволи да се направят каквито и да били изводи. Всичко се е 

случило, така както се е случило, защото е трябвало да се случи; всичко се 

случва, така както се случва, защото вселената е такава, каквато е.  

П: Вселената не изглежда щастливо място за живеене. Защо има 

толкова много страдание?  

M: Болката е физическа; страданието е психическо. Отвъд ума няма 

страдание. Болката е просто сигнал, че тялото е в опасност и се нуждае от 

внимание. По същия начин, страданието предупреждава, че структурата от 

спомени и навици, които ние наричаме личност (вякти), е заплашена от 

загуба или промяна. Болката е от съществено значение за оцеляването на 

организма, но никой не те кара да страдаш. Страданието се дължи на 

изцяло на прилепване или съпротива; това е знак за нашето нежелание да 

продължим напред, да течем с живота. 
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Както разумният живот е свободен от болка, така и животът на 

светеца е свободен от страдание.  

П: Никой не е страдал повече от светците. 

M: Те ли ти казаха или ти казваш така? Същността на светостта е 

пълно приемане на настоящия момент, хармония с нещата, така както се 

случват. Светецът не иска нещата да бъдат различни от това, което са; той 

знае, вземайки предвид всички фактори, че те са неизбежни. Той е 

приятелски настроен към неизбежното и следователно не страда. Болката 

той може и да познава, но тя не го разклаща. Ако може, той прави 

необходимото, за да се възстанови изгубеното равновесие - или оставя 

нещата да поемат по техния курс. 

П: Той може да умре. 

M: И какво от това? Какво печели като живее и какво губи като 

умира? Каквото се е родило, трябва да умре; каквото никога не е било 

родено, не може да умре. Всичко зависи от това, за какво той самият се 

взема.  

П: Представете си, че легнете смъртно болен. Няма ли да съжалявате 

и да негодувате? 

М: Но аз съм мъртъв вече, или по-скоро, нито жив, нито мъртъв. 

Виждаш тялото ми да се държи по обичайния начин и си правиш своите 

заключения. Ти няма да признаеш, че твоите заключения не обвързват 

никой освен теб. Виж, че образът, който имаш за мен, може да бъде 

напълно погрешен. Твоят образ за теб самия също е погрешен, но това си е 

твой проблем. Не е нужно да създаваш проблеми за мен и след това да ме 

молиш да ги разрешавам. Аз нито създавам проблеми, нито ги разрешавам. 

Глава 58 - Съвършенство, съдбата на всички 

Питащ: Когато сте попитан за средствата за себереализация, вие 

неизменно подчертавате важността на пребиваването на ума в чувството 

"аз съм". Къде е причинно-следствения фактор? Защо трябва тази 

конкретна мисъл да доведе до себереализация? Как съзерцанието на "аз 

съм" ми повлиява? 

Махарадж: Самият факт на наблюдението променя наблюдателя и 

наблюдаваното. В крайна сметка, това, което пречи на вникването в 

собствената истинска природа, е слабостта и тъпотата на ума и неговата 

склонност да пропуска финото и да се съсредоточава само върху грубото. 

Когато последваш съвета ми и се опиташ да държиш ума си само върху 

идеята "аз съм", ти ставаш напълно осъзнат за ума си и неговите прищевки. 

Осъзнатостта, бидейки ясна хармония (саттва) в действие, разтваря 

тъпотата и успокоява вълнението на ума и нежно, но постоянно променя 

самата му субстанция. Тази промяна не е нужно да бъде грандиозна; тя 
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може да е едва забележима; и все пак това е дълбока и фундаментална 

промяна от тъмнина към светлина, от невнимание към осъзнатост. 

П: Трябва ли методът да бъде формулата "аз съм"? Няма ли някоя 

друга сентенция да свърши работа? Ако се съсредоточа върху "има маса", 

няма ли това да послужи за същата цел? 

M: Като упражнение по концентрация - да. Но това няма да те отведе 

отвъд идеята за маса. Ти не се интересуваш от маси, ти искаш да познаеш 

себе си. За това дръж постоянно във фокуса на съзнанието единствената 

следа, която имаш: твоята убеденост за съществуване. Бъди с нея, играй с 

нея, съзерцавай над нея, рови дълбоко в нея, докато черупката на 

невежеството не се отвори и не излезеш в полето на реалността. 

П: Има ли някаква причинно-следствена връзка между моето 

съсредоточаване върху "аз съм" и счупването на черупката? 

М: Намерението да намериш себе си е знак, че се готвиш. Импулсът 

винаги идва от вътре. Докато не е дошло времето, не ще имаш нито 

желание, нито сили да започнеш себеизследване с цялото си сърце. 

П: Не е ли милостта на Гуру отговорна за желанието и неговото 

изпълнение? Не е ли лъчистото лице на Гуру стръвта, на която се хващаме 

и сме извадени от това блато от скръб? 

M: Именно вътрешният Гуру (садгуру) е този, който ще те отведе до 

външен Гуру, както майката води детето си при даскала. Доверявай се и се 

подчинявай на своя Гуру, защото той е пратеник на твоето Истинско Себе. 

П: Как мога да намеря Гуру, на когото мога да се доверя? 

M: Твоето собственото сърце ще ти каже. Няма трудност при 

намирането на Гуру, защото Гуру търси теб. Гуру е винаги готов; ти не си 

готов. Трябва да си готов да учиш; или може да срещнеш твоя Гуру и да 

изгубиш своя шанс поради чисто невнимание и твърдоглавие. Вземи моя 

пример; нямаше нищо обещаващо в мен, но когато срещнах моя Гуру, аз 

слушах, доверих се и се подчиних. 

П: Не трябва ли да проуча учителя преди да се поставя изцяло в 

ръцете му? 

М: Определено го проучи! Но какво можеш да откриеш? Само как 

той изглежда на твоето собствено ниво. 

П: Аз ще гледам дали е последователен, дали има хармония между 

неговия живот и неговото учение. 

M: Може да намериш изобилие от дисхармония - и какво от това? 

Това не доказва нищо. Само мотивите са от значение. Как ще узнаеш 

мотивите му? 

П: Аз трябва да очаквам от него поне да бъде човек на самоконтрола, 

който живее праведен живот. 

M: Такива ще намериш много - без да са ти от никаква полза. Гуру 

може да ти покаже пътя обратно към къщи, към твоето истинско Себе. 

Какво общо има това с характера или темперамента на личността, която 
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той изглежда да бъде? Нима той не ти казва ясно, че той не е личността? 

Единственият начин да се прецени е от промяната в теб самия, когато си в 

неговата компания. Ако се чувстваш по-спокоен и по-щастлив, ако 

разбираш себе си с повече от обичайната яснота и дълбочина, това 

означава, че си срещнал правилния човек. Дай си време, но веднъж след 

като си направил избор да му се довериш, довери му се абсолютно и 

следвай всяка инструкция напълно и точно. Няма голямо значение ако не 

го приемаш като Гуру и си доволен само от неговата компания. 

Единствено сатсангът може да те отведе до целта ти, при условие, че е 

непримесен и ненарушен. Но след като веднъж си приел някой като Гуру, 

слушай, помни и се подчинявай. Половинчатостта е сериозна спънка и 

причина за многото самосъздадена скръб. Грешката никога не е на Гуру; 

вината винаги е невъзприемчивостта и ината откъм дисциплината. 

П: Гуру тогава отхвърля ли, дисквалифицира ли ученика? 

M: Той няма да бъде Гуру, ако го направи! Той изчаква благоприятен 

случай, когато ученикът, смирен и отрезвен, се връща при него в по-

възприемчиво настроение. 

П: Какъв е мотивът? Защо Гуру си навлича толкова много 

неприятности? 

M: Скръбта и краят на скръбта. Той вижда хората, страдащи в 

сънищата си, и той иска от тях да се събудят. Любовта е нетолерантна към 

болката и страданието. Търпението на Гуру няма граници и, следователно, 

не може да бъде сломено. Гуру никога не се проваля. 

П: Първият ми Гуру последен ли е, или трябва да ходя от Гуру на 

Гуру? 

M: Цялата вселена е твой Гуру. Ти се учиш от всичко ако си буден и 

интелигентен. Ако умът ти беше ясен и сърцето ти чисто, ти щеше да се 

учиш от всеки минувач. Понеже си ленив и неспокоен, твоето Себе се 

проявява като външен Гуру и те кара да му се довериш и да се подчиниш. 

П: Неизбежен ли е Гуру? 

M: Това е като да питаш: "Неизбежна ли е майката?". За да се 

издигнеш в съзнанието от едно измерение в друго, ти имаш нужда от 

помощ. Помощта не винаги може да бъде под формата на човешка 

личност, тя може да бъде фино присъствие или искра на интуиция, но 

помощ трябва да дойде. Вътрешното Себе гледа и чака синът да се върне 

при своя баща. В подходящото време той организира всичко с любов и 

ефективно. Когато е необходим пратеник или водач, той изпраща Гуру, 

който да направи необходимото. 

П: Има едно нещо, което не мога да схвана. Вие говорите за 

вътрешното Себе като за мъдро, добро и красиво и във всяко отношение 

съвършено, а за личността само като отражение без собствено 

съществуване. От друга страна си навличате толкова много неприятности 

да помагате на личността да реализира себе си. Ако личността е толкова 
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маловажна, защо сте толкова загрижен за нейното благополучие? На кого 

му пука за една сянка? 

M: Внесъл си дуалност, там където няма. Има тяло, има и Себе. 

Между тях е умът, в който Себето е отразено като "аз съм". Поради 

несъвършенствата на ума, неговата недодяланост и безпокойство, липса на 

прозорливост и проницателност, той се взима за тялото, а не за Себето. 

Всичко, което е необходимо, е умът да се пречисти, така че той да може да 

реализира своята идентичност със Себето. Когато умът се влее в Себето, 

тялото не представлява проблем. То остава каквото е, инструмент за 

познание и действие, инструмент и израз на творческия огън в него. 

Върховната стойност на тялото е, че то служи за разкриване на 

космическото тяло, което е вселената в нейната цялост. Когато реализираш 

себе си в проявление, ти постоянно преоткриваш, че си много повече от 

това, което си си представял. 

П: Няма ли край в себепознанието? 

M: Тъй като няма начало, няма край. Но това, което съм открил чрез 

милостта на моя Гуру, е: Аз не съм нищо, което може да се посочи. Аз не 

съм нито "това", нито "онова". Това важи абсолютно. 

П: Тогава, къде е безкрайното разкриване, безкрайното отиване 

отвъд себе си в нови измерения? 

M: Всичко това принадлежи на полето на проявлението; в самата 

структура на вселената е заложено, че висшето може да се достигне само 

чрез свободата от низшето. 

П: Какво е низше и какво е висше? 

M: Погледни го от гледна точка на осъзнаването. По-широкото и по-

дълбокото съзнание е висшето. Всичко, което живее, работи за опазване, 

продължаване и разширяване на съзнанието. Това е единственото 

предназначение и цел на света. Това е самата същност на Йога - вечно 

издигане на нивото на съзнание, откриване на нови измерения с техните 

свойства, качества и сили. В този смисъл цялата вселена се превръща в 

школа по Йога (йогакшетра). 

П: Съвършенството съдба на всички човешки същества ли е? 

M: На всички живи същества - накрая. Възможността се превръща в 

неизбежност, когато идеята за просветление се появи в ума. Веднъж след 

като живо същество е чуло и разбрало, че освобождението е в неговия 

обсег, то никога няма да забрави, защото това е първото съобщение от 

вътре. То пуска корени и расте и с времето приема блажената форма на 

Гуру. 

П: Значи всичко, което ни интересува е избавлението на ума? 

M: Какво друго? Умът се отклонява, умът се връща у дома. Дори 

думата "отклонява" не е правилна. Умът трябва да знае себе си във всяко 

настроение. Нищо не е грешка, освен ако не е повторено. 
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Глава 59 - Желанието и страхът - егоцентрични състояния 

Питащ: Бих искал да се върна отново към въпроса за удоволствието 

и болката, желанието и страха. Разбирам страха, който е памет и очакване 

на болка. Той е от съществено значение за запазването на организма и 

неговия жив характер. Нуждите, когато са усетени, са болезнени и тяхното 

очакване е изпълнено със страх; ние с право се страхуваме ако не сме в 

състояние да отговорим на нашите основни потребности. Облекчението 

което преживяваме, когато необходимостта е посрещната, или когато 

тревожността се уталожи, се дължи изцяло на прекратяване на болката. 

Ние може да му дадем положителни имена, като удоволствие, радост или 

щастие, но по същество то е прекратяване на болката. Именно този страх 

от болката е нещото, което поддържа нашите социални, икономически и 

политически институции. 

Това, което ме озадачава е, че получаваме удоволствие от неща и 

състояния на ума, които нямат нищо общо с оцеляването. Напротив, 

нашите удоволствия обикновено са разрушителни. Те повреждат или 

унищожават обекта, инструмента, а също и субекта на удоволствие. В 

противен случай, удоволствието и търсенето на удоволствие не би било 

проблем. Това ме довежда до сърцевината на моя въпрос: защо 

удоволствието е разрушително? Защо, въпреки своята разрушителност, то 

е желано? 

Мога да добавя, че нямам предвид модела удоволствие-болка, чрез 

който природата ни принуждава да вървим по нейния път. Имам предвид 

измислените от човек удоволствия, както сетивни, така и фини, вариращи 

от груби, като преяждането, до най-изтънчени. Пристрастеността към 

удоволствието на всяка цена е толкова универсално, че трябва да има нещо 

значимо в неговата основа. 

Разбира се, не всяка дейност на човека трябва да бъде утилитарна, 

предназначена да отговори на потребност. Играта, например, е естествена 

и човек е най-игривото животно в съществуването. Играта отговаря на 

необходимостта от себепознание и себеусъвършенстване. Но дори в играта 

човек става разрушителен за природата, за другите и за себе си. 

Махарадж: Накратко, ти не възразяваш срещу удоволствието, а само 

срещу цената му под формата на болка и скръб. 

П: Ако самата реалност е блаженство, тогава удоволствието по 

някакъв начин трябва да бъде свързано с него. 

M: Нека не процедираме чрез вербална логика. Блаженството на 

реалността не изключва страданието. Освен това, ти знаеш само 

удоволствието, а не блаженството на чистото битие. Така че нека 

разгледаме удоволствието на неговото собствено ниво. 

Ако се вгледаш в себе си в моментите на удоволствие или болка, ти 

винаги откриваш, че не самото нещо е приятно или болезнено, а 

ситуацията, от която то е част. Удоволствието се крие в отношението 
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между наслаждаващия се и обекта на наслаждение. А същността му е 

приемането. Каквато и да е ситуацията, ако е приемлива, тя е приятна. Ако 

тя не е приемлива, е болезнена. Какво я прави приемлива, не е важно; 

причината може да бъде физическа, психическа или непроследима; 

приемането е решаващият фактор. Обратно, страданието се дължи на не-

приемане. 

П: Болката не е приемлива. 

M: Защо да не е? Някога опитвал ли си? Опитай и ще откриеш в 

болката радост, каквато удоволствието не може да ти даде, по простата 

причина, че приемането на болката ще те отведе много по-дълбоко, 

отколкото удоволствието го прави. Личността по своята същност 

постоянно се стреми към удоволствие и избягване на болката. Краят на 

този модел е краят на егото. Краят на егото с неговите желания и страхове 

ти дава възможност да се върнеш към истинската си природа, източникът 

на цялото щастие и мир. Постоянният стремеж към удоволствие е 

отражение на вечната вътрешна хармония. Наблюдаем факт е, че човек 

става самосъзнателен, само когато е уловен в конфликта между 

удоволствието и болката, който изисква избор и решение. Именно този 

сблъсък между желанието и страха предизвиква гнева, който е големият 

разрушител на здравия разум в живота. Когато болката се приеме такава 

каквато е, като урок и предупреждение, и когато внимателно и дълбоко се 

вгледаш в нея, разделението между болката и удоволствието се разпада, 

като и двете се превръщат в преживяване - болезнено, когато има 

съпротива, радостно, когато е прието. 

П: Да не би да съветвате да се отбягва удоволствието и да се 

преследва болката? 

М: Не, нито да се преследва удоволствието и да се отхвърля болката. 

Приемай и двете както идват, наслади се и на двете, докато те траят, и ги 

остави да си идат, тъй като те трябва. 

П: Как мога да се наслаждавам на болката? Физическата болка е 

призив за действие. 

M: Разбира се. Също и менталната. Блаженството е в осъзнатостта за 

нея, не да я избягваш или по някакъв начин да се отвръщаш от нея. Цялото 

щастие идва от осъзнатостта. Колкото сме по-съзнателни, толкова по-

дълбока е радостта. Приемането на болката, не-съпротивата, куражът и 

търпението - те отварят дълбоки и трайни източници на реално щастие, 

истинско блаженство. 

П: Защо болката би следвало да бъде по-ефективна, отколкото 

удоволствието? 

M: Удоволствието се приема с готовност, докато всички сили на 

егото отхвърлят болката. Тъй като приемането на болката е отричане от 

егото, а егото стои на пътя на истинското щастие, безрезервното приемане 

на болката освобождава изворите на щастието. 
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П: Приемането на страданието по същия начин ли действа? 

M: Фактът на болката е лесно доведен във фокуса на осъзнатостта. 

Със страданието не е толкова просто. Да се фокусира страданието не е 

достатъчно, понеже менталният живот, както знаем, е един непрекъснат 

поток от страдание. За да достигнеш до по-дълбоките слоеве на 

страданието, трябва да отидеш в корените му и да разкриеш тяхната 

огромна подземна мрежа, където страхът и желанието са тясно преплетени 

и теченията на енергията на живота се противопоставят, възпрепятстват и 

унищожават взаимно. 

П: Как да подредя хаоса, който е изцяло под нивото на моето 

съзнание? 

М: Като бъдеш със самия себе си, с "аз съм"; като се наблюдаваш с 

буден интерес в твоето ежедневие с намерението по-скоро да вникнеш, 

отколкото да осъждаш, напълно приемайки каквото и да се появи, понеже 

то е там; ти насърчаваш дълбокото да излезе на повърхността и да обогати 

твоя живот и съзнание с неговите пленителни енергии. Това е великото 

дело на осъзнатостта; тя премахва пречките и освобождава енергия чрез 

вникване в природата на живота и ума. Интелигентността е врата към 

свободата, а изостреното внимание е майка на интелигентността. 

П: Още един въпрос. Защо удоволствието завършва с болка? 

M: Всичко си има начало и край, също и удоволствието. Не очаквай 

и не съжалявай и няма да има болка. Паметта и въображението причиняват 

страданието. Разбира се, болката след удоволствието може да се дължи на 

неправилната употреба на тялото или ума. Тялото знае своята мярка, но 

умът - не. Неговите апетити са безброй и неограничени. Гледай ума си с 

голямо усърдие, защото там се намира твоето ограничение, също и ключът 

към свободата. 

П: Моят въпрос все още няма отговор: Защо удоволствията на човек 

са разрушителни? Защо той намира такова голямо удоволствие в 

разрушението? Животът е загрижен за своята защита, увековечаване и 

продължаване. В това той е ръководен от болката и удоволствието. В кой 

момент те стават разрушителни? 

M: Когато умът надделее, помни и очаква, той преувеличава, той 

изкривява, той гледа напред. Миналото се проектира в бъдещето и 

бъдещето изневерява на очакванията. Органите на сетивата и действието 

са стимулирани отвъд капацитета им и те неизбежно се изхабяват. 

Обектите на удоволствие не могат да донесат това, което се очаква от тях и 

те биват износени или унищожени от неправилна употреба. Това води до 

голяма болка, там където удоволствието е било търсено. 

П: Ние унищожаваме не само себе си, но също и другите! 

M: Естествено, егоизмът винаги е разрушителен. И двете, и 

желанието, и страхът, са егоцентрични състояния. Между желанието и 

страха възниква гнева, с гнева - омразата, а с омразата - страст за 
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унищожение. Войната е омраза в действие, организирана и оборудвана с 

всички инструменти на смъртта. 

П: Има ли начин да се сложи край на тези ужаси? 

M: Когато повече хора узнават истинската си природа, тяхното 

влияние, колкото и да е фино, ще надделее и емоционалната атмосфера в 

света ще се подслади. Хората следват своите лидери, и когато сред 

лидерите се появят някои, велики в сърцето и ума и абсолютно свободни 

от користолюбие, въздействието им ще бъде достатъчно, за да направи 

жестокостите и престъпленията на днешната епоха невъзможни. Може да 

дойде нов златен век и да продължи за известно време, докато собственото 

му съвършенство не западне, понеже отливът започва, когато приливът е 

най-висок. 

П: Има ли такова нещо като постоянно съвършенство? 

М: Да, има, но то включва всички несъвършенства. Това е 

съвършенството на нашата собствена природа, която прави всичко 

възможно, възприемчиво, интересно. Тя не познава страдание, защото нито 

харесва, нито не харесва; нито приема, нито отхвърля. Създаването и 

унищожаването са двата полюса, между които тя тъче своята постоянно 

променяща се плетка. Бъди свободен от пристрастия и предпочитания и 

умът с неговия товар от скръб няма да го бъде. 

П: Но не само аз страдам. Има и други. 

M: Когато отидеш при тях с твоите желания и страхове, ти просто ги 

добавяш към техните скърби. Първо самият ти бъди свободен от 

страданието и само тогава може да се надяваш да помогнеш на другите. 

Дори не е необходимо да се надяваш - самото ти съществуване ще бъде 

най-голямата помощ, която човек може да окаже на ближния си. 

Глава 60 - Живей с фактите, не с фантазии 

Питащ: Вие казвате, че каквото и да виждате, това сте вие. Вие също 

така признавате, че виждате света, така както ние го виждаме. Ето 

днешния вестник с всичките ужаси, които се случват. Тъй като светът сте 

вие самият, как може да обясните това лошо поведение? 

Махарадж: Кой свят имаш предвид? 

П: Нашия общ свят, в който живеем. 

M: Сигурен ли си, че живеем в един и същ свят? Нямам предвид 

природата, морето и земята, растенията и животните. Те не са проблем, 

нито безкрайното пространство, безкрайното време, неизчерпаемата 

енергия. Не се подвеждай от моето хранене и пушене, четене и говорене. 

Умът ми не е тук, животът ми не е тук. Твоят свят, този на желанията и 

тяхното изпълняване, на страховете и тяхното избягване, определено не е 

моят свят. Аз дори не го възприемам, освен чрез това, което ми казваш за 
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него. Това е твой персонален сънуван свят и единствената ми реакция 

спрямо него, е да те помоля да спреш да сънуваш. 

П: Със сигурност, войните и революциите не са сън. Болните майки 

и гладуващите деца не са сън. Богатството, нечестно придобито и 

неправилно употребено, не е сън. 

M: Какво друго? 

П: Един сън не може да бъде споделен. 

M: Нито будното състояние. Всички три състояния - будуване, 

сънуване и дълбок сън - са субективни, персонални, интимни. Всички те се 

случват на и се съдържат в малкото балонче в съзнанието, наречено "аз". 

Реалният свят лежи отвъд егото. 

П: С "аз" или без "аз", фактите са реални. 

M: Разбира се, че фактите са реални! Аз живея сред тях. Но ти 

живееш с фантазии, а не с факти. Фактите никога не се сблъскват, докато 

твоят живот и свят са пълни с противоречия. Противоречието е белег на 

илюзорното; реалното никога не си противоречи. 

Например, ти се оплакваш, че хората са окаяно бедни. И все пак не 

споделяш своите богатства с тях. Против войната си, когато е наблизо, но 

едва ли мислиш за нея, когато е в някаква далечна страна. Изменчивата 

съдба на твоето его определя твоите ценности; "аз мисля", "аз искам", "аз 

трябва" са се превърнали в несъмнености. 

П: Независимо от това, злото е реално. 

М: Не по-реално, отколкото ти си. Злото е в грешния подход към 

проблемите, създадени от неразбиране и злоупотреба. Това е един порочен 

кръг. 

П: Може ли кръгът да бъде разбит? 

M: Един илюзорен кръг не е необходимо да бъде разбиван. 

Достатъчно е да се види такъв, какъвто е - несъществуващ. 

П: Но е достатъчно реален, за да склонява към и да причинява 

унижения и жестокости. 

M: Лудостта е универсална. Здравият разум е рядкост. И все пак има 

надежда, защото в момента в който ние възприемем нашата лудост, ние 

сме на път към здравия разум. Това е функцията на Гуру - да ни накара да 

видим лудостта на ежедневния ни живот. Животът те прави съзнателен, но 

Учителят те прави осъзнат. 

П: Господине, не сте нито първият, нито последният. От 

незапомнени времена хората са правили пробиви в реалността. И все пак 

колко малко се отразява това на живота ни! Рами и Кришни, Буди и 

Христосовци идват и си отиват, а ние сме си както си бяхме; давещи се в 

пот и сълзи. Какво направиха великите, на чийто живот бяхме свидетели? 

Какво направихте вие, сър, за да облекчите робството на света? 
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M: Само ти можеш да отмениш злото, което ти си създал. Твоят 

собствен закоравял егоизъм е в основата на това. Сложи първо собствената 

си къща в ред и ще видиш, че твоята работа е свършена. 

П: Мъжете на мъдростта и на любовта, които дойдоха преди нас, се 

поправиха, често на огромна цена. Какъв беше резултатът? Падащата 

звезда, колкото и да е ярка, не прави нощта по-малко тъмна. 

M: За да съдиш тях и тяхната работа, трябва да се превърнеш в един 

от тях. Жабата в кладенеца не знае нищо за птиците в небето. 

П: Нима казвате, че между доброто и злото не съществува преграда? 

М: Няма преграда, защото няма добро и зло. Във всяка конкретна 

ситуация съществува единствено нужното и ненужното. Нужното е 

правилно, ненужното е погрешно. 

П: Кой решава? 

M: Ситуацията решава. Всяка ситуация е предизвикателство, което 

изисква правилен отговор. Когато отговорът е правилен, 

предизвикателството е посрещнато и проблемът отпада. Ако отговорът е 

грешен, предизвикателството не е посрещнато и проблемът остава 

нерешен. Твоите нерешени проблеми - това е, което представлява твоята 

карма. Реши ги правилно и бъди свободен. 

П: Вие като че ли винаги ме връщате обратно към мен самия. Няма 

ли някакво обективно решение на световните проблеми? 

M: Световните проблеми са създадени от неизброимите хора като 

теб, всеки пълен със собствените си желания и страхове. Кой може да те 

освободи от миналото ти, лично и обществено, освен теб самия? И как ще 

го направиш, ако не видиш спешната нужда преди всичко да бъдеш 

свободен от желанието, родено от илюзия? Как можеш наистина да 

помогнеш, докато ти самият имаш нужда от помощ? 

П: По какъв начин помогнаха древните мъдреци? По какъв начин 

помагате вие? Някои индивиди бяха облагодетелствани, без съмнение; 

вашите насоки и пример може да означават много за тях; но по какъв 

начин вие засягате човечеството, тоталността на живота и съзнанието? Вие 

казвате, че светът сте вие и вие сте светът; как му въздействахте? 

M: Какъв вид въздействие очакваш? 

П: Човекът е глупав, егоистичен, жесток. 

M: Човекът е също мъдър, нежен и мил. 

П: Защо добротата не надделява? 

М: Тя го прави - в моя реален свят. В моя свят дори и това, което 

наричат зло, е слуга на доброто и следователно е необходимо. То е като 

циреите и трèските, които изчистват организма от нечистотиите. 

Заболяването е болезнено, дори опасно, но ако се третира правилно, то 

лекува. 

П: Или убива. 
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М: В някои случаи смъртта е най-доброто лекарство. Животът може 

да бъде по-лош от смъртта, която рядко е неприятно преживяване, както и 

да изглежда. Затова съжалявай живите, не мъртвите. Този проблем за 

нещата, сами по себе си добри и зли, не съществува в моя свят. Нужното е 

добро, а ненужното е зло. В твоя свят приятното е добро, а болезненото е 

зло. 

П: Какво е нужно? 

М: Да растеш е нужно. Да израснеш е нужно. Да изоставиш доброто 

в името на по-доброто е нужно. 

П: И какво накрая? 

M: Краят е в началото. Свършваш където започваш - в Абсолюта. 

П: Защо е целия труд тогава? За да се върна там, откъдето започнах? 

M: Чии труд? Какъв труд? Съжаляваш ли семето, което расте и се 

размножава, докато се превърне в могъща гора? Убиваш ли бебето, за да го 

предпазиш от досадата да живееш? Какво не е наред с живота, вечно 

пораждащ още живот? Премахни пречките за растежа и всичките ти лични, 

социални, икономически и политически проблеми просто ще се разтворят. 

Вселената е съвършена като цяло, а стремежът на частта към 

съвършенство е израз на радост. Доброволно пожертвай несъвършеното в 

името на съвършеното и няма да има повече приказки за добро и зло. 

П: И все пак ние се страхуваме от по-доброто и се придържаме към 

по-лошото. 

M: Това е нашата глупост, граничеща с безумие. 

Глава 61 - Материята е самото съзнание 

Питащ: Имах късмета да имам свята компания през целия ми живот. 

Достатъчна ли е тя за себереализацията? 

Махарадж: Зависи какво извличаш от нея. 

П: Беше ми казано, че освобождаващото действие на сатсанга е 

автоматично. Както реката носи човек до устието, така и финото и тихо 

влияние на добрите хора ще ме отведе до реалността. 

М: То ще те отведе до реката, но пресичането е твоя задача. 

Свободата не може да бъде постигната, нито задържана без волята за 

свобода. Трябва да се стремиш към освобождение; най-малкото, което 

можеш да направиш, е усърдно да разкриваш и премахваш пречките. Ако 

искаш покой, трябва да се стремиш към него. Няма да постигнеш покой 

просто като стоиш тихо. 

П: Детето просто расте. То не прави планове за растеж, нито има 

модел; нито пък расте на фрагменти, ръка тук, крак там; то расте 

интегрално и несъзнателно. 

M: Защото то е свободно от въображение. Ти можеш да растеш по 

същия начин, но не трябва да се отдаваш на прогнози и планове, родени от 
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паметта и очакването. Това е една от особеностите на джнани, че той не се 

занимава с бъдещето. Твоята загриженост за бъдещето се дължи на страха 

от болката и желанието за удоволствие; за джнани всичко е блаженство: 

той е щастлив, каквото и да дойде. 

П: Разбира се, има много неща, които биха направили дори джнани 

нещастен. 

M: Джнани може да се срещне с трудности, но те не го карат да 

страда. Отглеждането на детето от раждането до зрелостта може да 

изглежда трудна задача, но за една майка спомените за трудностите са 

радост. Няма нищо нередно със света. Нередното е начинът, по който го 

гледаш. Твоето собствено въображение е това, което те заблуждава. Без 

въображение няма свят. Светът е твоето убеждение, че си съзнателен за 

света. Светът, който възприемаш, е направен от съзнание; това, което 

наричаш материя, е самото съзнание. Ти си пространството (акаш), в което 

той се движи, времето, в което той трае, любовта, която му дава живот. 

Премахни въображението и привързаността и какво остава? 

П: Светът остава. Аз оставам. 

М: Да. Но колко различно е, когато можеш да го видиш, такъв 

какъвто е, а не през светлофилтъра на желанието и страха. 

П: За какво са всички тези отличия - реалност и илюзия, мъдрост и 

невежество, светец и грешник? Всеки човек е в търсене на щастието, всеки 

се стреми отчаяно; всеки е Йоги и неговият живот е училище за 

помъдряване. Всеки учи по свой начин уроците, от които се нуждае. 

Обществото одобрява някои, други не одобрява; няма правила, които са 

приложими навсякъде и по всяко време. 

М: В моя свят любовта е единственият закон. Аз не моля за любов, аз 

я давам. Такава е моята природа. 

П: Виждам, че живеете живота си според модел. Провеждате клас 

медитация сутринта, давате лекции и дискутирате по график; два пъти 

дневно има поклонение (пуджа), а вечерта има религиозно пеене 

(бхаджан). Вие като че ли щателно се придържате към една рутина. 

M: Поклонението и пеенето са си както ги сварих и не видях причина 

да се намесвам. Основната рутина е в съответствие с желанията на хората, 

с които се случи да живея, или които идват да слушат. Те са работещи хора 

с много задължения и времевото разписание е за тяхно удобство. Някои 

повтарящи се рутинни дейности са неизбежни. Дори животните и 

растенията имат свои графици. 

П: Да, ние виждаме обичайна последователност в целия живот. Кой 

поддържа реда? Има ли вътрешен управител, който определя законите и 

налага ред? 

M: Всичко се движи според своята природа. Къде е необходимостта 

от полицай? Всяко действие създава реакция, която балансира и 
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неутрализира действието. Всичко се случва, но има непрекъснато взаимно 

унищожаване и в края на краищата все едно нищо не се е случило. 

П: Не ме утешавайте с хармония накрая. Сметката излиза, но 

загубата е моя. 

M: Почакай и виж. Може да завършиш с печалба, достатъчна да 

оправдае разходите. 

П: Зад себе си имам дълъг живот и често се чудя дали 

многобройните събития са се случили инцидентно или е имало план. 

Имало ли е план, заложен преди да се родя, по който е трябвало да изживея 

живота си? Ако отговорът е да, кой е правил тези планове и кой ги налага? 

Може ли да има отклонения и грешки? Някои казват, че съдбата е 

непроменима и всяка секунда от живота е предопределена; други казват, че 

чистата случайност решава всичко. 

M: Можеш да го вземеш, както искаш. Може да различиш в живота 

си план или да виждаш само верига от инциденти. Обясненията са 

предназначени да удовлетворят ума. Те няма как да са истина. Реалността е 

неопределима и неописуема. 

П: Господине, вие избягвате въпроса ми! Искам да знам как вие 

гледате на това. Където и да погледнем, ние откриваме структура от 

невероятна интелигентност и красота. Как да повярвам, че вселената е 

безформена и хаотична? Вашият свят, светът, в който живеете, може да е 

безформен, но няма как да е хаотичен. 

M: Обективната вселена има структура и е подредена и красива. 

Никой не може да го отрече. Но структурата и моделът означават 

ограничение и принуда. Моят свят е абсолютно свободен; всичко в него се 

саморазрешава. Затова продължавам да казвам, че всичко се случва от само 

себе си. Има ред също и в моя свят, но той не е наложен отвън. Той идва 

спонтанно и веднага, заради неговото безвремие. Съвършенството не е в 

бъдещето. То е сега. 

П: Вашият свят засяга ли моя? 

М: В само една точка - точката на настоящето. Той му дава 

моментно съществуване, мимолетно чувство за реалност. При пълна 

осъзнатост се установява контакт. Той се нуждае от безусилно, не-его-

съзнаващо внимание. 

П: Вниманието не е ли отношение на ума? 

М: Да, когато умът е нетърпелив за реалността, той обръща 

внимание. Няма нищо нередно с твоя свят, това че се мислиш за отделен от 

него създава безредието. Егоизмът е източникът на всяко зло. 

П: Връщам се на въпроса си. Преди да се родя, вътрешното ми Себе 

ли реши подробностите от живота ми или той е напълно случаен и на 

милостта на наследствеността и обстоятелствата? 
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M: Тези, които твърдят, че са избрали баща си и майка си и са 

решили как ще живеят в следващия си живот може да знаят това за себе си. 

Аз за себе си знам. Никога не съм бил роден. 

П: Виждам ви, седящ пред мен и отговарящ на въпросите ми. 

M: Ти виждаш само тялото, което, разбира се, е било родено и ще 

умре. 

П: Аз се интересувам от житейската-история на това тяло-ум. Дали е 

била заложена от вас или от някой друг, или се е случила инцидентно? 

M: Има уловка в самия ти въпрос. Аз не правя разлика между тялото 

и вселената. Всяко от тях е причина за другото; всяко от тях е другото, в 

интерес на истината. Но аз съм извън всичко това. Когато ти казвам, че 

никога не съм бил роден, защо продължаваш да ме питаш какви са ми били 

приготовленията за предстоящото раждане? В момента, в който позволиш 

на въображението да заработи, то веднага изработва една вселена. Въобще 

не е както си го представяш и аз не съм ограничен от твоите представи. 

П: Изисква се интелигентност и енергия, за да се изгради и поддържа 

едно живо тяло. Откъде идват те? 

M: Има само въображение. Интелигентността и силата, всички те са 

използвани във въображението ти. То те е погълнало толкова напълно, че 

просто не можеш да разбереш колко си се отдалечил от реалността. Без 

съмнение, въображението е изключително творческо. Вселена във вселена 

са построени върху него. Но всички те са в пространството и времето, 

миналото и бъдещето, които просто не съществуват. 

П: Прочетох наскоро един доклад за едно малко момиче, което било 

много жестоко третирано в ранното си детство. Тя била силно 

обезобразена и деформирана и израснала в сиропиталище, напълно 

отчуждена от нейното обкръжение. Това малко момиченце било тихо и 

послушно, но напълно безразлично. Една от монахините, която се грижела 

за децата, била убедена, че момичето не е умствено изостанало, а просто 

дръпната, нереагираща. Бил помолен психоаналитик да се заеме със случая 

и за цели две години той щял да вижда детето веднъж седмично и да се 

опита да счупи стената на изолация. Тя била покорна и добре възпитана, но 

не обръщала никакво внимание на своя лекар. Той й донесъл къща играчка 

със стаи и подвижни мебели и кукли, представляващи баща, майка и 

техните деца. Това извело отговор, на момичето й станало интересно. Един 

ден старите болки се събудили и излезли на повърхността. Постепенно тя 

се възстановила, редица операции върнали лицето и тялото й към 

нормалното и тя се превърнала в една способна и привлекателна млада 

дама. Това отнело на доктора повече от пет години, но работата била 

свършена. Той бил истински Гуру! Той не поставял условия, нито говорел 

за готовност и приемливост. Без вяра, без надежда, от любов, той опитвал 

отново и отново. 
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М: Да, такава е природата на Гуру. Той никога няма да се откаже. Но, 

за да успее, той не трябва да бъде посрещнат с твърде голямо 

съпротивление. Съмнението и непокорството забавят, разбира се. При 

осигурено му доверие и податливост, той може бързо да предизвика 

радикална промяна в ученика. Дълбокото проникновение в Гуруто и 

задълбочеността в ученика, и двете са необходими. Каквото и да е било 

нейното състояние, момичето в историята е страдала от липсата на 

задълбоченост в хората. Най-трудни са интелектуалците. Те говорят много, 

но не са сериозни. 

Това което наричаш реализация е нещо естествено. Когато си готов, 

твоят Гуру ще чака. Садханата е безусилна. Когато връзката с учителя ти 

е правилна, ти растеш. Преди всичко, имай му доверие. Той не може да те 

подведе. 

П: Дори и когато иска от мен да направя нещо, което явно не е 

наред? 

M: Направи го. Санняси бил помолен от своя Гуру да се ожени. Той 

се подчинил и страдал горчиво. Но четирите му деца всички били светци и 

пророци, най-големите в Махаращра. Бъди щастлив с каквото и да идва от 

твоя Гуру и ще се издигнеш до съвършенство, без да се стремиш. 

П: Господине, имате ли някакви нужди или желания. Мога ли да 

направя нещо за вас? 

M: Какво можеш да ми дадеш, което да го нямам? Материалните 

неща са необходими за удовлетворение. Но аз съм удовлетворен със себе 

си. Какво друго ми трябва? 

П: Със сигурност, когато сте гладен, се нуждаете от храна, и когато 

сте болен ви трябва лекарство. 

M: Гладът носи храната и заболяването носи лекарството. Всичко 

това е работа на природата. 

П: Ако ви донеса нещо, което аз вярвам, че ви трябва, ще го 

приемете ли? 

M: Любовта, която те е накарала да ми го предложиш, ще ме накара 

да го приема. 

П: Ако някой предложи да ви построи красив Ашрам? 

M: Нека, разбира се. Нека похарчи цяло състояние, да наеме стотици, 

да нахрани хиляди. 

П: Това не е ли желание? 

М: Не, изобщо. Аз само го моля да го направи както трябва, не 

стиснато, половинчато. Той изпълнява собственото си желание, а не моето. 

Нека го направи добре и да бъде известен сред хората и боговете. 

П: Но искате ли го? 

M: Не го искам. 

П: Ще го приемете ли? 

М: Не ми е необходим. 
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П: Ще останете ли в него? 

M: Ако съм принуден. 

П: Какво може да ви принуди? 

M: Любовта на тези, които са в търсене на светлината. 

П: Да, виждам гледната ви точка. Сега, как мога да отида в самадхи? 

M: Ако си в правилното състояние, каквото и да видиш ще те 

постави в самадхи. В края на краищата, самадхи не е нищо необичайно. 

Когато умът е силно заинтересован, той става едно с обекта на интерес - 

виждащият и видяното стават едно във виждането, чуващият и чутото 

стават едно в чуването, обичащият и обичаното стават едно в любовта. 

Всяко преживяване може да бъде основа за самадхи. 

П: Вие винаги ли сте в състояние на самадхи? 

М: Не, разбира се. Самадхи е състояние на ума, в края на краищата. 

Аз съм отвъд всяко преживяване, дори на самадхи. Аз съм великият 

поглъщач и разрушител; каквото и да докосна, то се разтваря в празнота 

(акаш). 

П: Имам нужда от самадхита за постигане на себереализация. 

M: Имаш цялата себереализация, която ти трябва, но ти не й се 

доверяваш. Имай кураж, вярвай в себе си, иди, говори, действай; дай й 

шанс да докаже себе си. При някои реализацията идва неусетно, но някак 

си се нуждаят от убеждаване. Те са се променили, но не го забелязват. 

Такива незабележителни случаи често са най-надеждни. 

П: Може ли някой да вярва, че е реализиран и да бърка? 

M: Разбира се. Самата идея "аз съм себереализиран" е грешка. Няма 

"аз съм това, аз съм онова" в естественото състояние. 

Глава 62 - Във Върховното се появява свидетелят 

Питащ: Преди около четиридесет години Дж. Кришнамурти каза, че 

има само живот и всичкото говорене за личности и индивидуалности няма 

основание в действителност. Той не се опита да опише живота - той просто 

каза, че дори животът да не е необходимо и да не може да се опише, той 

може да бъде цялостно изпитан, ако пречките пред неговото изпитване са 

отстранени. Основната пречка е в нашата идея за и пристрастяването към 

времето, в нашия навик да предвиждаме бъдещето в светлината на 

миналото. Общата сума на миналото се превръща в "аз бях", очакването за 

бъдеще става "аз ще бъда", а животът е постоянно усилие за преминаване 

от каквото "аз бях" към това, което "аз ще бъда". Настоящият момент, 

"сега", се губи от поглед. Махарадж говори за "аз съм". Дали това е 

илюзия, както "аз бях" и "аз ще бъда", или има нещо реално в него? И ако 

чувството "аз съм" също е една илюзия, как човек се освобождава от него? 

Самото понятие аз съм свободен от "аз съм" е абсурд. Има ли нещо 

истинско, нещо трайно в "аз съм" за разлика от "аз бях" или "аз ще бъда", 
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които се променят с времето, тъй като добавените спомени създават нови 

очаквания? 

Махарадж: Настоящото "аз съм" е фалшиво, също както "аз бях" и 

"аз ще бъда". Това е просто една идея в ума, впечатление, оставено от 

паметта, и отделната идентичност, която тя създава е фалшива. Трябва да 

се разделиш с този навик да се позоваваш на фалшивия център, понятието 

"аз виждам", "аз чувствам", "аз мисля", "аз правя", трябва да изчезне от 

полето на съзнанието; това, което остава, когато илюзорното вече не е, е 

реалното. 

П: Какви са тези големи приказки за премахване на егото? Как може 

егото да премахне егото? Каква метафизична акробатика може да доведе 

до изчезването на акробата? В края на краищата то ще се появи отново, 

силно възгордяло се с неговото изчезване. 

М: Не е нужно да преследваш чувството "aз съм", за да го убиваш. 

Не можеш. Всичко което е нужно е искрен копнеж за реалността. Ние го 

наричаме атма-бхакти, любов към Върховното, или мокша-санкалпа, 

решителността да бъдеш свободен от лъжовното. Без любов и воля, 

вдъхновена от любовта, нищо не може да се направи. Простото говорене за 

Реалността без да се прави нищо по въпроса е в разрез със собствения ти 

интерес. Трябва да има любов в отношенията между личността, която 

казва "aз съм" и наблюдателя на това "aз съм". Докато наблюдателят, 

вътрешният аз, "висшият" аз, разглежда себе си като различен от 

наблюдаваното, а "нисшият" аз го презира и осъжда, положението е 

безнадеждно. Единствено когато наблюдателят (вякта) приема личността 

(вякти) като проекция или проява на самия него, и, така да се каже, води 

егото към Себето, двойствеността "аз" и "това" изчезва и в тъждеството на 

външното и вътрешното Върховната реалност бива разкрита. 

Този съюз на виждащия и видяното се случва, когато виждащият 

осъзнае себе си като виждащ; той не просто се интересува от видяното, 

което е той, така или иначе, но също се интересува от интересуването, 

обръщайки внимание на вниманието, осъзнава, че е осъзнат. Любящата 

осъзнатост е решаващият фактор, който докарва Реалността на фокус. 

П: Според теософите и сродни окултисти, човек се състои от три 

аспекта: личност, индивидуалност и духовност. Отвъд духовността лежи 

божествеността. Личността е само временна и валидна само за едно 

раждане. Тя започва с раждането на тялото и завършва с раждането на 

следващото тяло. След като свърши, тя свършва завинаги; нищо не остава 

от нея с изключение на няколко сладки или горчиви уроци. 

Индивидуалността започва с животното-човек и завършва с 

цялостния човек. Разделението между личността и индивидуалността е 

характерно за днешното човечеството. От едната страна е 

индивидуалността с нейния копнеж за истината, доброто и красивото; от 
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другата страна е една грозна борба между навик и амбиция, страх и 

алчност, пасивност и насилие. 

Духовният аспект е все още на заден план. Той не може да се прояви 

в атмосфера на дуалност. Едва когато личността се събере отново с 

индивидуалността и стане ограничен, може би, но истински неин израз, 

светлината и любовта и красотата на духовното идват от само себе си. 

Вие говорите за вякти, вякта, авякта (наблюдател, наблюдавано и 

основата за наблюдение). Това съвпада ли с другото виждане? 

М: Да, когато вякти реализира своето несъществуване като отделен 

от вякти и вякта вижда вякти като собствената си изява, тогава 

спокойствието и тишината на състоянието на авякта се появява. В 

действителност трите са едно: вякта и авякта са неразделни, докато вякти 

е процесът на осезание-усещане-мислене, базиран върху тялото, направен 

от и подхранван от петте елемента. 

П: Каква е връзката между вякта и авякта? 

M: Как може да има връзка, когато те са едно? Всички приказки за 

разделение и отношение се дължи на изкривяващото и покваряващото 

влияние на идеята "аз-съм-тялото". Външното себе (вякти) е просто 

проекцията върху тяло-ума на вътрешното себе (вякта), което отново е 

само израз на Върховното Себе (авякта), което е всичко и нищо. 

П: Има учители, които не говорят за висше себе и низше себе. Те се 

обръщат към човека, като че само низшето себе съществува. Нито Буда, 

нито Христос някога са споменавали за висше себе. Дж. Кришнамурти 

също избягва да споменава за висш аз. Защо така? 

M: Как може да има две себета в едно тяло? "Аз съм" е едно. Няма 

"по-висше аз-съм" и "по-нисше аз-съм". Всичките състояния на ума 

преминават пред осъзнатостта и има себеидентификация с тях. Обектите 

на наблюдение не са това, което изглежда да са, и отношението, с което те 

се посрещат, не е това, което трябва да бъде. Ако мислиш, че Буда, 

Христос или Кришнамурти говорят на личността, грешиш. Те знаят много 

добре, че вякти, външното себе, е само сянка на вякта, вътрешното себе, и 

те се обръщат към и поучават единствено вякта. Те му казват да обърне 

внимание на външното себе, да го насочи и да му помогне, да се почувства 

отговорно за него; накратко, да бъде напълно осъзнато за него. 

Осъзнатостта идва от Върховното и прониква вътрешното себе; така 

нареченото външно себе е просто тази част от собственото същество, за 

която човек не е осъзнат. Човек може да е съзнателен, понеже всяко 

същество е съзнателно, но той не е осъзнат. Каквото е включено в 

осъзнатостта става вътрешно и спада към вътрешното. Може да се каже по 

различен начин: тялото дефинира външното себе, съзнанието е 

вътрешното, а в чистата осъзнатост се установява контакт с Върховното. 

П: Вие казахте, че тялото дефинира външното себе. Тъй като имате 

тяло, имате ли също външно себе? 
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M: Бих имал, ако бях привързан към тялото и го вземах за мен самия. 

П: Но вие сте осъзнат за него и се грижите за неговите нужди. 

M: Обратното е по-близко до истината - тялото знае мен и е осъзнато 

за моите нужди. Но дори това не е наистина така. Това тяло се появява в 

твоя ум; в моя ум нищо не съществува. 

П: Имате предвид, че сте напълно несъзнаващ наличието на тялото? 

M: Напротив, аз съм съзнателен за липсата на тяло. 

П: Аз ви виждам да пушите! 

M: Точно така. Ти ме виждаш да пуша. Научи сам за себе си, как така 

ти ме виждаш да пуша и лесно ще разбереш, че твоето "аз-съм-тялото" 

състояние на ума е това, което е отговорно за тази идея "аз-ви-виждам-да-

пушите". 

П: Ето го тялото и ето ме мен самия. Аз знам тялото. Като оставим 

това, какво съм аз? 

M: Няма "аз" отделен от тялото, нито от света. Трите се появяват и 

изчезват заедно. В основата е чувството "аз съм". Отиди отвъд него. 

Идеята "аз-не-съм-тялото" е само антидот на идеята "аз-съм-тялото", която 

е невярна. Какво е това "аз съм"? Ако не знаеш себе си, какво друго може 

да знаеш? 

П: От това, което казвате, стигам до извода, че без тяло не може да 

има освобождение. Ако идеята: "аз-не-съм-тялото" води до освобождение, 

присъствието на тялото е от съществено значение. 

M: Точно така. Без тялото, как може идеята: "аз-съм-не-съм-тялото" 

да се появи? Идеята "аз-съм-свободен" е също толкова невярна, колкото 

идеята "аз-съм-поробен". Открий "аз съм", общо за двете, и иди отвъд. 

П: Всичко е само сън. 

M: Всичко това са само думи, от каква полза са ти? Ти си заплетен в 

мрежата на словесни определения и формули. Отиди отвъд твоите понятия 

и идеи; истината се намира в утихването на желанието и мисълта. 

П: Човек трябва да помни да не помни. Каква задача! 

М: Това не може да се направи, разбира се. Това трябва да се случи. 

Но това се случва, когато наистина виждаш необходимостта от това. 

Отново, задълбочеността е златният ключ. 

П: Отвъд ума ми има тих звук, случващ се през цялото време. 

Многобройни слаби мисли се роят и бръмчат и този безформен облак е 

винаги с мен. Дали е същото с вас? Какво имате зад ума си? 

M: Където няма ум, няма зад. Аз съм изцяло пред, няма зад! 

Празнотата говори, празнотата остава. 

П: Не остава ли някаква памет? 

M: Не остава памет за отминало удоволствие или болка. Всеки 

момент е новороден. 

П: Без памет не можете да бъдете съзнателен. 
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M: Разбира се, че съм съзнателен и напълно осъзнат за това. Аз не 

съм парче дърво! Сравни съзнанието и неговото съдържание с облака. Ти 

си вътре в облака, докато аз гледам. Ти си изгубен в него, едвам си в 

състояние да видиш върховете на пръстите си, докато аз виждам облака и 

много други облаци и синьо небе също и слънцето, луната, звездите. 

Реалността е една и за двама ни, но за теб тя е затвор, а за мен е дом. 

П: Вие говорихте за личността (вякти), свидетеля (вякта) и 

Върховното (авякта). Кое идва първо? 

M: Във Върховното се появява свидетелят. Свидетелят създава 

личността и мисли себе си за отделен от нея. Свидетелят вижда, че 

личността се появява в съзнанието, което отново се появява в свидетеля. 

Тази реализация на основното единството е работа на Върховното. Това е 

силата зад свидетеля, източникът, от който всичко произтича. С него не 

може да се осъществи контакт, освен ако не съществува единство и любов 

и взаимопомощ между личността и свидетеля, освен ако правенето не е в 

хармония със съществуването и знаенето. Върховното е едновременно 

източникът и плодът на една такава хармония. Докато говоря с теб, аз съм 

в състояние на непривързана, но любяща осъзнатост (турия). Когато тази 

осъзнатост се обърне към себе си, може да наречеш това Върховното 

Състояние (туриятита). Но фундаменталната реалност е отвъд 

осъзнатостта, отвъд трите състояния на ставане, съществуване и не-

съществуване. 

П: Как става така, че тук съзнанието ми се занимава с извисени теми 

и намира съзерцанието над тях лесно и приятно, а когато се върна вкъщи аз 

намирам себе си забравил всичко, което съм научил тук, тревожен и 

изтормозен, неспособен да си спомня моята истинска природа дори и за 

миг? Какво може да е причината? 

M: Ти се връщаш към своята детинщина. Ти не си напълно пораснал; 

има нива останали недоразвити поради невнимание. Просто отдай цялото 

си внимание на това, което в теб е жестоко и примитивно, неразумно и 

нелюбезно, съвсем детинско, и ще узрееш. Зрелостта на сърцето и ума е от 

съществено значение. Тя идва с лекота, когато основната пречка е 

отстранена - невниманието, неосъзнаването. В осъзнатостта ти растеш. 

Глава 63 - Идеята за вършител е робство 

Питащ: Ние бяхме отседнали в Сатя Сай Баба Ашрам за известно 

време. Също така прекарахме два месеца в Шри Раманашрам в 

Тируваннамалай. Сега сме на път обратно към Съединените Щати. 

Махарадж: Индия предизвика ли някаква промяна във вас? 

П: Чувстваме, че се отърсихме от товара си. Шри Сатя Сай Баба ни 

каза да оставим всичко на него и просто живеем ден за ден, колкото е 
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възможно по-праведно. "Бъдете добри и оставете останалото на мен", ни 

каза. 

M: Какво правехте в Шри Раманашрам? 

П: Продължихме с мантрата, дадена ни от Гуру. Практикувахме 

също малко медитация. Нямаше много за мислене или проучване; просто 

се опитвахме да бъдем тихи. Ние сме по пътя на бхакти и сме доста бедни 

откъм философия. Нямаше много за мислене - просто се доверихме на 

нашия Гуру и живеехме живота си. 

M: Повечето от бхактите се доверяват на Гуру само дотогава, 

докато всичко е наред с тях. Когато неприятностите дойдат, те се чувстват 

разочаровани и тръгват да търсят друг Гуру. 

П: Да, бяхме предупредени за тази опасност. Ние се опитваме да 

поемаме трудното заедно с лесното. Чувството: "Всичко е Милост", трябва 

да бъде много силно. Един садху вървял на изток, откъдето задухал силен 

вятър. Садхуто просто се обърнал и тръгнал на запад. Надяваме се да 

живеем точно така - приспособявайки се към обстоятелствата, изпратени 

ни от нашия Гуру. 

M: Има само живот. Няма никой, който живее живота. 

П: Разбираме това, но все пак постоянно правим опити да живеем 

нашия живот, вместо просто да живеем. Да правим планове за бъдещето 

изглежда непоправим навик за нас. 

M: Дали имате план или не, животът продължава. Но в самия живот 

възниква малка вихрушка в ума, която се въвлича в собствените си 

фантазии и въобразява себе си като доминираща и контролираща живота. 

Самият живот е без желания. Но илюзорната личност иска да продължи - 

приятно. Затова тя е винаги ангажирана в осигуряването на собственото си 

оцеляване. Животът няма страх и е свободен. Докато имаш идеята, че 

повлияваш на събитията, освобождението не е за теб; самата представа за 

вършител, че си причина, е робство. 

П: Как можем да преодолеем двойствеността на извършител и 

извършено? 

M: Съзерцавай живота като безкраен, неразделен, винаги 

присъстващ, винаги активен, докато не осъзнаеш себе си като едно с него. 

Това дори не е толкова трудно, понеже ти само се връщаш към 

собственото си естествено състояние. 

Веднъж след като разбереш, че всичко идва от вътре, че светът, в 

който живееш, не е проектиран върху теб, а от теб, твоят страх приключва. 

Без тази реализация ти се идентифицираш с външни неща, като тялото, 

ума, обществото, нацията, човечеството, дори с Бог или Абсолюта. Но 

всички те са бягства от страха. Когато напълно си приел своята 

отговорност за малкия свят, в който живееш и гледаш процеса на неговото 

създаване, съхраняване и унищожаване, само тогава можеш да бъдеш 

свободен от твоето въображаемо робство. 
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П: Защо трябва да си представям себе си така окаян? 

М: Ти го правиш по навик. Промени начина, по който чувстваш и 

мислиш; направи му равносметка и го разгледай отблизо. Ти си в робство 

по невнимание. Вниманието освобождава. Приемаш толкова много неща за 

даденост. Започни да ги поставяш под въпрос. Най-очевидните неща са 

най-съмнителни. Задавай си въпроси като: "Бях ли наистина роден?", 

"Наистина ли съм такъв и такъв?", "Как знам, че съществувам?", "Кои са 

моите родители?", "Те ли ме създадоха или аз ги създадох?", "Трябва ли да 

вярвам на всичко казано за мен самия?", "Кой съм аз, така или иначе?". 

Вложил си толкова много енергия в изграждането на затвор за себе си. 

Сега вложи също толкова за неговото събаряне. В действителност 

разрушаването е лесно, защото илюзорното се разтваря, когато е разкрито. 

Всичко виси на идеята "аз съм". Разгледай я много внимателно. Тя е в 

основата на всяка тревога. Тя е нещо като кожа, която те отделя от 

действителността. Реалното е във и извън кожата, но самата кожа не е 

реална. Тази "аз съм" идея не е родена с теб. Би могъл да живееш много 

добре и без нея. Тя дойде по-късно, поради твоята себеидентификация с 

тялото. Тя създаде илюзия за разделение там, където нямаше. Тя те 

направи странник в собствения ти свят и направи света чужд и враждебен. 

Без чувството "аз съм" животът продължава. Има моменти, когато сме без 

чувството "аз съм", в мир и щастие. С връщането на "аз съм" започват 

тревогите. 

П: Как човек да бъде освободен от чувството за "аз"? 

M: Трябва да се заемеш с чувството за "аз", ако искаш да бъдеш 

свободен от него. Гледай го в действие и в покой, как започва и кога 

престава, какво иска и как го получава, докато не видиш ясно и не 

разбереш напълно. В края на краищата всички видове Йога, независимо от 

техния източник и характер, имат само една цел: да те спасят от 

нещастието на отделното съществуване, от това да си безсмислена точка в 

една огромна и красива картина. 

Ти страдаш, защото си се отчуждил от реалността и сега търсиш 

бягство от това отчуждение. Не можеш да избягаш от собствените си 

обсесии. Можеш само да престанеш да ги подхранваш. 

Само защото "аз съм" е илюзорно, то иска да продължи. Реалността 

няма нужда да продължава - знаейки себе си като неразрушима, тя е 

безразлична към унищожаването на формите и проявленията. За да 

засилим и стабилизираме "аз съм", ние правим най-различни неща - всичко 

това напразно, понеже "аз съм" бива възстановявано от момент към 

момент. Това е непрестанна работа и единственото радикално решение е да 

се разтвори разделното чувство "аз съм такава-и-такава личност" веднъж и 

завинаги. Съществуването остава, но не его-съществуване. 

П: Имам определени духовни амбиции. Трябва ли да работя за 

тяхното изпълнение? 



240 
 

М: Никоя амбиция не е духовна. Всички амбиции са в името на "аз 

съм". Ако искаш да направиш реален напредък, трябва да се откажеш от 

всички идеи за лични постижения. Амбициите на т. нар. йоги са абсурдни. 

Желанието на мъжа за жена е самата невинност в сравнение с желанието за 

вечно лично блаженство. Умът е измамник. Колкото по-благочестив 

изглежда, толкова е по-лоша измамата. 

П: Хората идват при вас много често със светските си проблеми и 

молят за помощ. Откъде знаете какво да им кажете? 

M: Просто им казвам каквото ми идва в момента. Нямам 

стандартизирана процедура при работа с хора. 

П: Вие сте сигурен в себе си. Но когато хората идват при мен за 

съвет, как да съм сигурен, че моят съвет е правилен? 

M: Наблюдавай в какво състояние си, от какво ниво говориш. Ако 

говориш от ума, може и да грешиш. Ако говориш от пълно вникване в 

ситуацията, с твоите умствени навици на заден план, съветите ти могат да 

бъдат истински отговор. Основният момент е да бъдеш напълно осъзнат, 

че нито ти, нито човекът пред теб, сте просто тела; Ако осъзнатостта ти е 

ясна и пълна, грешката е по-малко вероятна. 

Глава 64 - Каквото ти доставя удовoлствие те задържа 

Питащ: Аз съм пенсиониран експерт-счетоводител, а жена ми се 

занимава със социална работа в помощ на бедните жени. Нашият син 

заминава за САЩ и дойдохме да го изпратим. Ние сме Пунджабци, но 

живеем в Делхи. Имаме Гуру от традицията Радха-Соами и високо ценим 

сатсанга. Чувстваме се големи късметлии, че бяхме доведени тук. 

Срещали сме много свети хора и се радваме да срещнем още един. 

Махарадж: Вие сте срещали много отшелници и аскети, но напълно 

реализиран човек, осъзнаващ своята божественост (сварупа), е трудно да се 

намери. Светиите и йогите, чрез огромни усилия и жертви, придобиват 

много чудодейни сили и може и да направят много добри неща по пътя 

към подпомагането на хората и вдъхновяването на вярата, но това не ги 

прави съвършени. Това не е път към реалността, а просто обогатяване на 

илюзорното. Всички усилия водят до още усилия; каквото е изградено, 

трябва да се поддържа, каквото е придобито, трябва да бъде предпазвано 

от западане или загуба. Каквото може да се изгуби, не е наистина твое 

собствено; а това, което не е твое собствено, за какво ти е? В моя свят 

нищо не е насилено, всичко се случва от само себе си. Цялото 

съществуване е в пространството и времето, ограничено и временно. Този, 

който изпитва съществуването, също е ограничен и временен. Аз не съм 

заинтересуван нито от "това, което съществува", нито от "този, който 

съществува". Моето състояние е отвъд, където съм двете и нито едно от 

двете. 
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Личностите, които след толкова много усилия и покаяние, са 

осъществили своите амбиции и са осигурили по-високи нива на 

преживяване и действие, обикновено са силно съзнателни за тяхното 

състояние; те градират хората в йерархии, като започват от най-нисшия 

ранг на неуспелия до най-висшия на успелия. За мен всички са равни. 

Разликите във външния вид и изражението са там, но те не са от значение. 

Също както формата на златното украшение не влияе на златото, така и 

същността на човека остава незасегната. Там където това чувство за 

равенство липсва, това означава, че реалността не е била докосната. 

Простото знание не е достатъчно; трябва да се познае знаещият. 

Пандитите и йогите може да знаят много неща, но от каква полза е 

простото знание, когато аз-ът не е познат? С него със сигурност ще бъде 

злоупотребявано. Без познаването на знаещия не може да има покой. 

П: Как човек познава знаещия?  

M: Мога да ти кажа само това, което знам от мой собствен опит. 

Когато срещнах моя Гуру, той ми каза: "Ти не си това, за което се вземаш. 

Открий какво си. Гледай чувството 'аз съм', намери истинското си Себе". 

Аз го послушах, защото му вярвах. Направих както ми каза той. Цялото си 

свободно време прекарвах като гледах себе си в тишина. И каква промяна 

стори това и колко бързо! Отне ми само три години, за да осъзная 

истинската си природа. Моят Гуру почина скоро след като се срещнах с 

него, но това нямаше никакво значение. Аз помнех какво ми каза и 

постоянствах. Плодът на това е тук, с мен. 

П: Какъв е той? 

M: Аз познавам себе си, какъвто съм в действителност. Аз не съм 

нито тялото, нито ума, нито умствените способности. Аз съм отвъд всичко 

това. 

П: Вие сте просто нищо? 

M: Хайде, бъди разумен. Разбира се, че аз съм, съвсем осезаемо. 

Обаче не съм това, което може да си мислиш, че съм. Това ти обяснява 

всичко. 

П: Нищо не ми обяснява. 

M: Защото не може да бъде обяснено. Трябва да натрупаш свой 

собствен опит. Ти си свикнал да се занимаваш с неща, физически и 

ментални. Аз не съм нещо си, нито ти. Ние не сме нито материя, нито 

енергия, нито тялото, нито ума. Веднъж щом си имал проблясък за 

собственото си битие, няма да ме намираш труден за разбиране. 

Ние вярваме в толкова много неща по слухове. Вярваме в далечни 

земи и хора, в рая и ада, в богове и богини, понеже ни е казано. По същия 

начин ни е казано за нас самите, нашите родители, име, длъжност, 

задължения и така нататък. Ние никога не сме се заемали да проверим. 

Пътят към истината минава през унищожаване на илюзорното. За да се 

унищожи илюзорното, трябва да поставиш под въпрос твоите най-
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закостенели вярвания. От тях, идеята, че си тялото, е най-лошото. С тялото 

идва света, със света - Бог, за който се предполага, че е създал света и по 

този начин се започва - страхове, религии, молитви, жертви, всякакви 

системи - всичките за защита и подкрепа на детето-човек, силно уплашен 

от чудовищата на собственото си въображение. Осъзнай, че това, което си, 

не може нито да бъде родено, нито да умре, и с изчезването на страха 

всички страдания се прекратяват. 

Каквото умът създава, умът разрушава. Но реалното не е създадено и 

не може да бъде унищожено. Дръж се за това, над което съзнанието няма 

власт. Това, което ти казвам, не е нито в миналото, нито в бъдещето. Също 

така не е в ежедневния живот, както той протича в настоящето. То е 

предвечно и неговото тотално безвремие е отвъд ума. Моят Гуру и думите 

му: "Ти си мен самият", са предвечно с мен. В началото трябваше да 

фиксирам моя ум върху тях, но сега това е станало естествено и лесно. 

Точката, когато умът приема думите на Гуру като верни и живее според 

тях спонтанно и във всеки детайл от ежедневието, е прагът на 

реализацията. В известен смисъл това е спасение чрез вяра, но вярата 

трябва да бъде силна и трайна. 

Въпреки това, не трябва да мислиш, че само вяра е достатъчна. 

Вярата, изразена в действие, е сигурен път към реализацията. От всички 

средства, тя е най-ефективна. Има учители, които отричат вярата и се 

доверяват само на разума. Всъщност не вярата е това, което те отричат, а 

слепите вярвания. Вярата не е сляпа. Тя е желанието да се опита. 

П: Казаха ни, че от всички форми на духовни практики, практиката 

на отношението на просто свидетел е най-ефикасна. Как може да се сравни 

с вярата? 

M: Отношението на свидетел също е вяра; това е вяра в себе си. Ти 

вярваш, че не си това, което преживяваш и гледаш на всичко като от 

разстояние. В свидетелстването няма усилие. Ти разбираш, че си само 

свидетел и разбирането действа. Не се нуждаеш от нищо повече, просто 

помни, че си само свидетел. Ако в състоянието на свидетел се запиташ 

"Кой съм аз", отговорът идва веднага, макар че той е безмълвен и тих. 

Престани да бъдеш обект и се превърни в субекта на всичко, което се 

случва; веднъж след като си се обърнал навътре, ще се озовеш отвъд 

субекта. Когато си намерил себе си, ти ще откриеш, че си също и отвъд 

обекта, че и двете, и субекта, и обекта, съществуват в теб, но ти не си 

никое от тях. 

П: Вие говорите за ума, за свидетелското съзнание отвъд ума и за 

Върховното, което е отвъд осъзнаването. Имате предвид, че дори и 

осъзнатостта не е реална ли? 

M: Докато се занимаваш с термини: реално - нереално, осъзнатостта 

е единствената реалност, която може да съществува. Но Върховното е 

отвъд всички различия и за него терминът "реално" не е приложим, защото 
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в него всичко е реално и, следователно, не е необходимо да бъде 

обозначавано като такова. То е самият източник на реалността, то придава 

реалност на всичко, което докосва. То просто не може да бъде разбрано 

чрез думи. Дори директното преживяване, колкото и възвишено да е то, 

носи само свидетелство, нищо повече. 

П: Но кой създава света? 

M: Вселенският Ум (чидакаш) сътворява и разтваря всичко. 

Върховното (парамакаш) придава реалност на всичко, което 

просъществува. Да се каже, че е универсална любов, може би се доближава 

най-много до него чрез думи. Точно както любовта, то прави всичко 

реално, красиво, желателно. 

П: Защо желателно? 

M: Защо не? Откъде идват всички мощни притегляния, които правят 

всички създадени неща да реагират помежду си, които събират хората 

заедно, ако не от Върховното? Не отбягвай желанието; гледай само да тече 

по правилните канали. Без желание ти си мъртъв. Но с низки желания, ти 

си призрак. 

П: Какво е преживяването, което се доближава най-много до 

Върховното? 

M: Необятен мир и безгранична любов. Осъзнай, че каквото е 

истинско, благородно и красиво във вселената, всичко това идва от теб, че 

ти самият си неговият източник. Боговете и богините, които контролират 

света може да са най-прекрасни и възхитителни същества, но все пак те са 

като великолепно облечени слуги, които прокламират силата и богатството 

на господаря си. 

П: Как човек стига до Върховното Състояние? 

M: С отказа от всички второстепенни желания. Докато си доволен от 

второстепенното, не можеш да имаш най-висшето. Каквото ти доставя 

удоволствие те задържа. Докато не осъзнаеш незадоволителността на 

всичко, неговата мимолетност и ограничение, и не събереш енергиите си в 

един голям копнеж, дори първата стъпка не е направена. От друга страна, 

интегритета на желанието за Върховното сам по себе си е зов от 

Върховното. Нищо от физическия или менталния свят не може да ти даде 

свобода. Ти си свободен след като разбереш, че твоето робство е 

самоналожено и престанеш да ковеш веригите, които те привързват. 

П: Как човек да намери вяра в Гуру? 

M: Да намериш Гуру, а също и доверието в него, е рядък късмет. 

Това не се случва често. 

П: Съдбата ли е нещото, което предопределя това? 

M: Думата съдба обяснява малко. Когато това се случи, ти не можеш 

да кажеш защо се случва и просто прикриваш невежеството си като го 

наричаш карма или Милост, или Воля на Бог. 

П: Кришнамурти казва, че Гуру не е необходим. 
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M: Някой трябва да ти каже за Върховната Реалност и пътя, който 

води към нея. Кришнамурти не прави нищо друго. В известен смисъл той е 

прав - повечето от така наречените ученици не се доверяват на техните 

Гурута; те не им се подчиняват и накрая ги изоставят. За такива ученици 

би било безкрайно по-добре ако въобще не са имали Гуру и просто са 

гледали вътре за напътствие. Да се намери жив Гуру е рядка възможност и 

голяма отговорност. Човек не трябва да третира тези въпроси с лека ръка. 

Вие, хора, сте излезли навън, за да си купите небесата, и си представяте, че 

Гуру ще ви ги даде на ниска цена. Вие се стремите да осъществите сделка 

като предлагате малко, но искате много. Вие не мамите никой освен себе 

си. 

П: Вашият Гуру ви е казал, че сте Върховното, и вие сте му се 

доверил и сте работил върху това. Какво ви даде тази вяра? 

M: Да речем, бях просто разумен. Би било глупаво да не му се 

доверя. Какъв интерес евентуално би могъл да има той да ме подведе? 

П: Вие казахте на питащия, че сме еднакви, че сме равни. Не мога да 

го повярвам. Тъй като не мога да повярвам, от каква полза ми е вашето 

изявление? 

M: Твоето недоверие няма значение. Моите думи са верни и те ще си 

свършат работата. Това е красотата на благородната компания (сатсанга). 

П: Просто да седя близо до вас може ли да се счита за духовна 

практика? 

M: Разбира се. Реката на живота тече. Част от неговата вода е тук, но 

толкова много от него вече е достигнала целта си. Ти знаеш само 

настоящето. Аз виждам много по-далеч в миналото и бъдещето, в това, 

което си и това, което може да си. Не мога другояче освен да те виждам 

като себе си. В самата природа на любовта е да не вижда никаква разлика. 

П: Как мога да започна да се виждам както вие ме виждате? 

M: Достатъчно е ако не си представяш себе си за тялото. Именно 

идеята "аз-съм-тялото" е толкова пагубна. Тя те заслепява напълно за 

твоята истинска природа. Дори и за момент не си мисли, че си тялото. Не 

си придавай име, нито форма. В тъмнината и тишината реалността бива 

намерена. 

П: Не трябва ли да мисля с известна убеденост, че аз не съм тялото? 

Откъде да намеря такава убеденост? 

M: Дръж се така сякаш си напълно убеден и увереността ще дойде. 

Каква е ползата от само думи? Една формула, умствен модел, няма да ти 

помогне. Но безкористното действие, свободно от всякаква загриженост за 

тялото и неговите интереси, ще те доведе до сърцето на Реалността. 

П: Откъде да намеря смелост да действам без убеденост? 

M: Любовта ще ти даде кураж. Когато срещнеш някой изцяло 

достоен за уважение, за любов, някой възвишен, твоята любов и 

възхищение ще ти дадат подтик да действаш благородно. 
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П: Не всеки знае да се възхищава на възхитителното. Повечето от 

хората са напълно безчувствени. 

M: Животът ще ги накара да оценяват. Самата тежест на натрупания 

опит ще им даде очи да видят. Когато срещнеш един достоен човек, ти ще 

го обичаш, ще му се довериш и ще следваш съветите му. Това е ролята на 

реализираните хора - да дадат пример за съвършенство, който другите да 

почитат и обичат. Красотата на живота и характера е огромен принос за 

общото благо. 

П: Не трябва ли да страдаме, за да растем? 

M: Достатъчно е да знаеш, че има страдание, че светът страда. Сами 

по себе си нито удоволствието, нито болката носят просветление. Само 

разбирането го прави. Веднъж щом си схванал истината, че светът е пълен 

със страдание, че да се родиш е бедствие, ти ще намериш желанието и 

енергията да се отиде отвъд него. Удоволствието те поставя в сън, а 

болката те събужда. Ако не искаш да страдаш, не отивай да спиш. Ти не 

можеш да познаеш себе си само чрез блаженство, понеже блаженството е 

самата ти природа. Трябва да се сблъскаш с противоположното, това което 

не си, за да намериш просветление. 

Глава 65 - Спокоен ум е всичко, което ти трябва 

Питащ: Не съм добре. Чувствам се доста слаб. Какво да правя? 

Махарадж: Кой е зле, ти или тялото? 

П: Тялото ми, разбира се. 

M: Вчера се чувстваше добре. Какво се чувстваше добре? 

П: Тялото. 

M: Ти се радваше, когато тялото беше добре, а си тъжен, когато 

тялото не се чувства добре. Кой се радва единия ден и е тъжен на 

следващия? 

П: Умът. 

M: А кой знае изменчивия ум? 

П: Умът. 

M: Умът е знаещият. Кой знае знаещия? 

П: Знаещият не знае ли себе си? 

M: Умът е непостоянен. Отново и отново той отпада, като в съня или 

припадъка, или при разсейване. Трябва да има нещо непрекъснато, което 

да регистрира прекъсването. 

П: Умът помни. Това му дава продължителност. 

M: Паметта е винаги частична, ненадеждна и мимолетна. Тя не 

обяснява силното чувство на идентичност на всепроникващо съзнание, 

чувството "аз съм". Открий какво има в корена му. 

П: Колкото и дълбоко да гледам, аз намирам само ума. Вашите думи 

"отвъд ума" не ми дават никаква представа. 
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M: Търсейки с ума, ти не можеш да отидеш отвъд него. За да отидеш 

отвъд, трябва да отдръпнеш вниманието си от ума и неговото съдържание. 

П: В каква посока да гледам? 

M: Всички посоки са в ума! Аз не те моля да гледаш в някоя 

определена посока. Само спри да обръщаш внимание на всичко, което се 

случва в ума и го доведи до чувството "аз съм". "Аз съм" не е посока. То е 

отхвърляне на всички посоки. В крайна сметка дори и "аз съм" ще трябва 

да си отиде, защото не е нужно да продължаваш да потвърждаваш това, 

което е явно. Довеждането на ума до чувството "аз съм" просто помага за 

отдръпването на ума от всичко останало. 

П: Накъде ме води всичко това? 

M: Когато умът се държи далеч от неговите занимания, той става 

тих. Ако не нарушаваш тази тишина и останеш в нея, ти откриваш, че тя е 

проникната от светлина и любов, каквато никога не си познавал; и все пак 

изведнъж я разпознаваш като своя собствена природа. Веднъж преминал 

през това преживяване, никога отново няма да бъдеш същия; непокорният 

ум може да прекъсне своя покой и да заличи своята визия; но той е 

обречен да се върне, при условие че усилието е устойчиво; до деня, когато 

всички окови са разбити, заблудите и привързаностите са приключени, а 

животът става изключително концентриран в настоящето. 

П: Каква е разликата? 

M: Умът вече го няма. Има само любов в действие. 

П: Как ще разпозная това състояние, когато го достигна? 

M: Няма да има страх. 

П: Заобиколен от един свят, пълен с мистерии и опасности, как мога 

да остана без страх? 

M: Твоето собствено малко тяло също е пълно с мистерии и 

опасности, но ти не се страхуваш от него, понеже го приемаш като свое 

собствено. Това което не знаеш е, че цялата вселена е твоето тяло и ти не 

трябва да се страхуваш от него. Може да се каже, че имаш две тела; 

личното и вселенското. Личното идва и си отива, а вселенското е винаги с 

теб. Цялото творение е твоето вселенско тяло. Ти си толкова заслепен от 

това, което е лично, че не виждаш вселенското. Тази слепота няма да 

приключи от само себе си - тя трябва да бъде премахната умело и 

съзнателно. Когато всички илюзии са разбрани и изоставени, ти стигаш до 

безгрешното и перфектно състояние, в което всички разграничения между 

личното и вселенското вече ги няма. 

П: Аз съм личност и следователно съм ограничен във времето и 

пространството. Заемам малко пространство и продължавам само някакви 

си моменти; дори не мога да си представя да съм вечен и всепроникващ. 

M: Независимо от това, ти си такъв. Като се потопиш дълбоко в себе 

си в търсене на истинската си природа, ще откриеш, че само тялото ти е 

малко и само паметта е къса; докато необятният океан на живота е твой. 
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П: Самите думи "аз" и "вселенско" си противоречат. Едната 

изключва другата. 

M: Не си противоречат. Чувството за идентичност прониква 

вселенското. Търси и ще откриеш Вселенската Личност, която си ти 

самият и безкрайно повече. 

Във всеки случай, започни, осъзнавайки, че светът е в теб, а не ти в 

света. 

П: Как е възможно? Аз съм само част от света. Как целият свят би 

могъл да се съдържа в частта, освен чрез отражение, като в огледало? 

M: Това, което казваш е вярно. Твоето лично тяло е част, в която 

цялото е удивително отразено. Но също така ти имаш и вселенско тяло. Ти 

дори не можеш да кажеш, че не го познаваш, защото го виждаш и го 

преживяваш през цялото време. Само че ти го наричаш "свят" и се 

страхуваш от него. 

П: Имам чувството, че знам моето малко тяло, докато другото не го 

познавам, освен чрез науката. 

M: Твоето малко тяло е пълно с мистерии и чудеса, които ти не 

знаеш. И там науката е единственото твое ръководство. И двете, и 

анатомията, и астрономията, те описват. 

П: Дори и да приема доктрината ви за вселенското тяло като работна 

теория, по какъв начин мога да я изпитам и от каква полза ми е? 

M: Познавайки себе си като жител и в двете тела, няма да има нищо 

отделно от теб. Цялата вселена ще бъде твоя загриженост; ще обичаш и ще 

помагаш на всяко живо същество най-нежно и мъдро. Няма да има сблъсък 

на интереси между теб и другите. Всичката експлоатация ще спре напълно. 

Всяко твое действие ще бъде полезно, всяко твое движение ще бъде 

благословия. 

П: Това е много съблазнително, но какво да направя, за да 

реализирам вселенското ми битие? 

M: Има два начина: можеш да отдадеш сърцето и ума си на 

себепознанието или да приемеш думите ми на доверие и да действаш 

съответно. С други думи, или да станеш напълно себе-заинтересован, или 

напълно не-себе-заинтересован. Думата "напълно" е решаваща. Трябва да 

бъдеш краен, за да достигнеш Върховното. 

П: Как мога аз, толкова малък и ограничен, да се стремя към такива 

висоти? 

M: Осъзнай себе си като океана на съзнанието, в който всичко се 

случва. Това не е трудно. Малко внимание, внимателно самонаблюдение, и 

ще видиш, че никое събитие не е извън твоето съзнание. 

П: Светът е пълен със събития, които не се появяват в съзнанието ми. 

M: Дори тялото ти е пълно със събития, които не се появяват в 

съзнанието ти. Това не ти пречи да твърдиш, че тялото ти е твое собствено. 

Ти знаеш света точно както знаеш тялото си - чрез сетивата си. Твоят ум е 
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този, който е разделил света вън от кожата ти от света вътре и ги е 

противопоставил. Това е създало страх и омраза и всичките нещастия в 

живота. 

П: Не разбрах какво имате предвид под отиване отвъд съзнанието. 

Разбирам думите, но не мога да визуализирам преживяването. В края на 

краищата, вие сам казахте, че всяко преживяване е в съзнанието. 

M: Ти си прав, не може да има никакво преживяване извън 

съзнанието. И все пак има преживяване на само битие. Има състояние 

отвъд съзнанието, което не е безсъзнателно. Някои го наричат 

свръхсъзнание, или чисто съзнание, или върховното съзнание. То е чисто 

съзнание без отношението субект-обект. 

П: Учил съм теософия и не намирам нищо познато в това, което 

казвате. Признавам, теософията се занимава само с проявлението. Тя 

описва вселената и нейните обитатели в големи подробности. Тя признава 

многото нива на материята и съответните нива на преживяване, но това не 

изглежда да отива отвъд. Това което казвате отива отвъд всички 

преживявания. Ако не се преживява, защо изобщо говорим за това? 

M: Съзнанието е непостоянно, пълно с прекъсвания. И все пак има 

непрекъснатост на идентичността. На какво се дължи това чувство на 

идентичност, ако не на нещо отвъд съзнанието? 

П: Ако аз съм отвъд ума, как мога да променя себе си? 

M: Къде е необходимостта да се променя нещо? Умът се променя 

така или иначе през цялото време. Погледни ума си безпристрастно; това е 

достатъчно, за да го успокои. Когато е тих, можеш да отидеш отвъд него. 

Не го дръж зает през цялото време. Спри и просто бъди. Ако му дадеш 

почивка, той ще се успокои и ще възстанови своята чистота и сила. 

Постоянното мислене го отслабва. 

П: Ако моето истинско битие е винаги с мен, как така съм в 

неведение за това? 

M: Така е понеже то е много фино, а умът ти е груб, изпълнен с 

груби мисли и чувства. Успокой и проясни ума си и ще познаеш себе си, 

какъвто си. 

П: Трябва ли ми ум, за да опозная себе си? 

M: Ти си отвъд ума, но ти знаеш с ума си. Очевидно е, че обхватът, 

дълбочината и характера на знанието зависи от това какъв инструмент 

използваш. Подобри инструмента си и знанието ти ще се подобри. 

П: За да зная перфектно ми трябва перфектен ум. 

M: Спокоен ум е всичко, което ти трябва. Всичко друго ще се случи 

правилно, веднъж щом умът ти е успокоен. Както слънцето при изгрева 

прави света активен, така себеосъзнатостта активира промените в ума. В 

светлината на спокойната и стабилна себеосъзнатост вътрешните енергии 

се събуждат и вършат чудеса, без никакви усилия от твоя страна. 
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П: Искате да кажете, че най-великата работа се извършва като не 

работиш? 

M: Точно така. Разбери, че си обречен на просветление. Съдействай 

на съдбата си, не върви срещу нея, не я осуетявай. Позволи й да се 

изпълни. Всичко, което трябва да направиш, е да обърнеш внимание на 

пречките, създадени от глупавия ум. 

Глава 66 - Всичкото търсене на щастие е мъка 

Питащ: Аз дойдох от Англия и съм на път към Мадрас. Там ще 

срещна баща ми и ще пътувам с кола по суша до Лондон. Ще уча 

психология, но все още не знам какво да правя, когато се дипломирам. 

Може да опитам индустриална психология или психотерапия. Баща ми е 

общо практикуващ лекар, може да последвам същия пример. 

Но това не изчерпва моите интереси. Има някои въпроси, които не се 

променят с времето. Разбирам, че имате някои от отговорите на тези 

въпроси, и това ме накара да дойда да ви видя. 

Махарадж: Чудя се дали съм правилния човек, който да отговори на 

твоите въпроси. Знам малко за нещата и хората. Знам само, че аз съм, и 

толкова знаеш и ти. Ние сме равни. 

П: Разбира се, че знам, че аз съм. Но не знам какво означава това. 

M: Каквото вземаш за "аз" в "аз съм", не си ти. Да знаеш, че си е 

естествено, да знаеш какво си е резултат от хубаво изследване. Ще трябва 

да проучиш цялата област на съзнанието и да отидеш отвъд него. За това 

трябва да намериш подходящ учител и да създадеш необходимите условия 

за откритието. Най-общо казано, има два начина: външен и вътрешен. Или 

живееш с някой, който знае истината и се подчиняваш изцяло на неговото 

ръководство и оформящо влияние, или търсиш вътрешния водач и следваш 

вътрешната светлина, където и да те отведе. И в двата случая личните 

желания и страхове не трябва да бъдат вземани под внимание. Ти се учиш 

или от близостта или от изследване, по пасивния или по активния начин. 

Ти или се оставяш да бъдеш носен от реката на живота и любовта, 

представлявана от твоя Гуру, или правиш свои собствени усилия, насочван 

от вътрешната си пътеводна звезда. И в двата случая трябва да се движиш, 

трябва да си задълбочен. Рядкост са хората, които са щастливи да намерят 

някой достоен за доверие и любов. Повечето от тях трябва да поемат по 

трудния път, пътя на интелигентността и разбирането, на различаването и 

оставянето (вивека-вайрагя). Това е пътят, отворен за всички. 

П: Аз съм късметлия, че съм дошъл тук; въпреки че си тръгвам утре, 

един разговор с вас може да повлияе на целия ми живот. 

М: Да, веднъж щом кажеш "Искам да разбера истината", целият ти 

живот ще бъде дълбоко засегнат от това. Всичките ти умствени и 
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физически навици, чувства и емоции, желания и страхове, планове и 

решения, ще бъдат подложени на най-радикална трансформация. 

П: След като вече съм решил да намеря реалността, какво правя 

после? 

M: Това зависи от твоя темперамент. Ако си задълбочен, какъвто и 

път да избереш, той ще те отведе до неговата цел. Задълбочеността е 

решаващият фактор. 

П: Какъв е източникът на задълбочеността? 

M: Това е насочващия към дома инстинкт, който кара птицата да се 

завръща в гнездото си, а рибата в планинския поток, където е родена. 

Семето се връща в земята, когато плодът е узрял. Зрелостта е всичко. 

П: Какво ще ми даде зрялост? Трябва ли ми опит? 

M: Ти вече имаш всичкия опит, който ти трябва, в противен случай 

нямаше да дойдеш тук. Ти не трябва да трупаш повече, по-скоро трябва да 

отидеш отвъд преживяването. Каквото и усилие да правиш, какъвто и 

метод (садхана) да следваш, това само ще генерира повече преживявания, 

но те няма да те заведат отвъд. Нито пък четенето на книги ще ти помогне. 

Те ще обогатят ума ти, но личността, която си, ще остане непокътната. Ако 

очакваш някакви ползи от твоето търсене, материални, умствени или 

духовни, ти изпускаш целта. Истината не дава предимство. Тя не ти дава 

по-висок статут, не ти дава власт над другите; всичко, което получаваш, е 

истината и свобода от илюзорното. 

П: Със сигурност истината ти дава силата да помагаш на другите. 

M: Това е само въображение, колкото и възвишено да е! В интерес на 

истината ти не помагаш на другите, защото няма други. Ти разделяш 

хората на извисени и неизвисени и караш извисения да помогне на 

неизвисения. Ти разделяш, преценяш, съдиш и укоряваш в името на 

истината, унищожавайки я. Самото ти желание да формулираш истината я 

отрича, защото тя не може да се изрази с думи. Истината може да бъде 

изразена само чрез отричане на лъжата - в действие. Понеже ти трябва да 

видиш лъжовното като лъжовно (вивека) и да го отхвърлиш (вайрагя). 

Отхвърлянето на илюзорното е освобождаващо и енергизиращо. Това 

полага отворен път към съвършенството. 

П: Кога знам, че съм открил истината? 

M: Когато идеята "това е вярно", "онова е вярно", не възниква. 

Истината не се самозаявява, тя е във виждането на илюзорното като 

илюзорно и отхвърлянето му. Безполезно е да се търси истината, когато 

умът е сляп за излюзорното. Той трябва да се освободи от илюзията 

напълно, преди истината да изгрее над него. 

П: Но кое е илюзорното? 

M: Разбира се, това, което няма съществуване, е илюзорно. 

П: Какво искате да кажете с "това, което няма съществуване"? 

Лъжовното е там, несъмнено. 
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M: Каквото противоречи само на себе си, няма съществуване. Или, 

то има само моментно съществуване, което е същото. Понеже това, което 

няма начало и край, няма среда. То е пусто. Има само име и форма, дадени 

му от ума, но няма нито субстанция, нито същност. 

П: Ако всичко, което преминава, няма съществуване, тогава 

вселената също няма съществуване. 

M: Някой някога да е отричал това? Разбира се, че вселената няма 

съществуване. 

П: Какво има тогава? 

M: Това, което не зависи за своето съществуване, което не възниква с 

вселената, нито изчезва с изчезването на вселената, което не се нуждае от 

доказване, но придава реалност на всичко, до което се докосне. В 

природата на илюзорното е да изглежда реално за момент. Може да се 

каже, че истинското става баща на лъжовното. Но лъжовното е ограничено 

във времето и пространството и се произвежда от обстоятелствата. 

П: Как мога да се отърва от лъжовното и да си осигуря реалното? 

M: С каква цел? 

П: Да живея по-добър, по-задоволителен живот, интегриран и 

щастлив. 

M: Каквото и да е скроено от ума, то трябва да е фалшиво, защото 

той е обречен да бъде относителен и ограничен. Реалното е немислимо и 

не може да бъде използвано за цел. То трябва да се иска заради самото 

него. 

П: Как мога да искам немислимото? 

M: Какво друго има, което си струва да се иска? Разбира се, 

реалността не може да се иска, както нещо се иска. Но ти можеш да видиш 

нереалното като нереално и да го отхвърлиш. Именно отхвърлянето на 

фалшивото е това, което отваря пътя към истината. 

П: Аз разбирам, но как това изглежда в действителното ежедневие? 

M: Личният интерес и себе-загрижеността са фокалните точки на 

илюзорното. Всекидневният ти живот вибрира между желанието и страха. 

Гледай го внимателно и ще видиш как умът приема безброй имена и 

форми, като река, пенеща се между камъните. Проследи всяко действие до 

егоистичния му мотив и гледай мотива внимателно, докато се разтвори. 

П: За да живееш, трябва да се грижиш за себе си, трябва да печелиш 

пари за себе си. 

M: Няма нужда да печелиш за себе си, но може да се наложи - за 

жена и дете. Може да се наложи да продължаваш да работиш за благото на 

другите. Дори само да се поддържаш жив може да бъде жертва. Няма 

нужда от каквато и да е себичност. Отхвърли всеки себичен мотив веднага 

след като е видян и няма да е нужно да търсиш истината; истината ще те 

намери. 

П: Има минимум от потребности. 
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M: Не са ли те доставяни, откакто си заченат? Откажи се от 

робството на себе-загрижеността и бъди това, което си - интелигентност и 

любов в действие. 

П: Но човек трябва да оцелее! 

M: Не може да повлияеш на оцеляването! Истинското “ти” е 

предвечно и отвъд раждането и смъртта. И тялото ще оцелее толкова 

дълго, колкото е необходимо. Не е важно да живее дълго. Пълноценният 

живот е по-добър от дългия живот. 

П: Кой може да каже какво е пълноценен живот? Това зависи от 

моето културно обуславяне. 

M: Ако търсиш реалността трябва да се освободиш от всички 

обуславяния, от всички култури, от всички модели на мислене и усещане. 

Дори идеята да бъдеш мъж или жена, или дори човек, трябва да се 

отхвърли. Океанът на живота съдържа всичко, не само хората. Така че 

първо се откажи от всякаква себеидентификация, спри да мислиш себе си 

за такъв и такъв, така и така, това или онова. Изостави всякаква себе-

загриженост, не се тревожи за своето благосъстояние, материално или 

духовно, изостави всяко желание, грубо или фино, спри да мислиш за 

постигане от какъвто и да е вид. Ти си завършен тук и сега, не се нуждаеш 

от абсолютно нищо. Това не означава, че трябва да бъдеш безмозъчен и 

безразсъдно смел, нехаен или безразличен; само основната тревога за себе 

си трябва да си отиде. Имаш нужда от храна, облекло и подслон за теб и 

близките ти, но това няма да създава проблеми дотогава, докато алчността 

не се приеме за необходимост. Живей в хармония с нещата такива каквито 

са, а не както си ги представяш. 

П: Какво съм аз, ако не човек? 

M: Това, което те кара да мислиш, че си човек, не е човек. Това е 

само безразмерна точка съзнание, съзнателно нищо; всичко, което можеш 

да кажеш за себе си, е: "аз съм". Ти си чисто битие - съзнание - 

блаженство. Да се осъзнае това, е краят на всичкото търсене. Ти идваш до 

него, когато видиш, че всичко което си мислиш че си, е просто 

въображение, и стоиш оттеглен в чистата осъзнатост на преходното като 

преходно, въображаемото като въображаемо, нереалното като нереално. 

Това не е никак трудно, но е необходима непривързаност. Именно 

вкопчването в илюзорното е това, което прави истинското толкова трудно 

за виждане. След като разбереш, че илюзорното се нуждае от време и това, 

което се нуждае от време, е илюзорно, ти си по-близо до Реалността, която 

е вечна, винаги сега. Вечността във времето е просто повторение, като 

движението на часовника. Тя тече от миналото към бъдещето безкрайно, 

пуста продължителност. Реалността е това, което прави настоящето 

толкова живо, толкова различно от миналото и бъдещето, които са само 

ментални. Ако имаш нужда от време, за да постигнеш нещо, то 

непременно е илюзорно. Реалното е винаги с теб; не е нужно да чакаш, за 
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да бъдеш това, което си. Само не трябва да позволяваш на ума си да излиза 

извън теб в търсене. Когато искаш нещо, си задай въпроса: наистина ли се 

нуждая от това? И ако отговорът е не, тогава просто го остави. 

П: Не трябва ли да бъда щастлив? Аз може да не се нуждая от 

нещото, но въпреки това ако то може да ме направи щастлив, защо да не го 

имам? 

M: Нищо не може да те направи по-щастлив, отколкото си. Всичкото 

търсене на щастие е мъка и води до повече мъка. Единственото щастие, 

което си заслужава името, е естественото щастие на съзнателното битие. 

П: Не ми ли трябва много опит, преди да мога да достигна такова 

високо ниво на осъзнатост? 

M: Опитът оставя само спомени зад гърба си и допринася за 

тежестта, която е достатъчно голяма. Ти не се нуждаеш от повече 

преживявания. Отминалите са достатъчни. А ако смяташ, че се нуждаеш от 

повече, погледни в сърцата на хората около теб. Там ще намериш голямо 

разнообразие от преживявания, които не би бил в състояние да минеш през 

тях и за хиляда години. Поучи се от мъките на другите и си спести своите. 

Не от опит имаш нужда, а от свободата от всичкия опит. Не бъди алчен за 

опитност; нямаш нужда от никаква. 

П: Вие самият не преминавате ли през преживявания? 

M: Нещата се случват около мен, но аз не вземам участие в тях. Едно 

събитие се превръща в преживяване, само когато съм емоционално 

въвлечен. Аз съм в състояние, което е завършено, което не се стреми да 

подобри себе си. За какво ми е преживяването? 

П: Човек се нуждае от знание, образование. 

M. За да се справяш с нещата, е нужно знание за нещата. За да се 

справяш с хората, имаш нужда от прозрение, съчувствие. За да се справяш 

със себе си, нямаш нужда от нищо. Бъди каквото си: съзнателно битие и не 

се отклонявай от себе си. 

П: Университетското образование е много полезно. 

M: Без съмнение, то ще ти помогне да си изкарваш прехраната. Но то 

не те научава как да живееш. Ти си студент по психология. Това може да 

ти помогне в някои ситуации. Но можеш ли да живееш с психология? 

Животът е достоен за името си, само когато той отразява Реалността в 

действие. Никой университет няма да те научи как да живееш така, че 

когато смъртта настъпи да можеш да кажеш: Живях добре и не трябва да 

живея отново. Повечето от нас умират, желаейки да живеем отново. 

Толкова много грешки са допуснати, толкова много е останало 

ненаправено. Повечето от хората вегетират, а не живеят. Те просто трупат 

преживявания и обогатяват своята памет. Но преживяването е отричане на 

реалността, която не е нито сетивна, нито идейна, не принадлежаща нито 

на тялото, нито на ума, въпреки че включва и трансцендира и двете. 
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П: Но опитът е много полезен. От опит се научаваш да не докосваш 

пламъка. 

M: Казах ти вече, че знанието е много полезно за справяне с нещата. 

Но то не ти казва как да се справяш с хората и със себе си, как да живееш 

живота. Ние не говорим за шофиране на кола или за печелене на пари. За 

това ти е необходим опит. Но за да бъдеш светлина за себе си, 

материалното знание няма да ти помогне. Имаш нужда от нещо много по-

интимно и по-дълбоко, отколкото посредническото знание, за да бъдеш 

себе си в истинския смисъл на думата. Твоят външен живот е маловажен. 

Можеш да станеш нощен пазач и да живееш щастливо. Това което си вътре 

е важно. Трябва да спечелиш твоят вътрешен мир и вътрешна радост. Това 

е много по-трудно, отколкото да печелиш пари. Никой университет не 

може да те научи да бъдеш себе си. Единственият начин да се научиш е 

чрез практика. Веднага започни да бъдеш себе си. Изхвърли всичко, което 

не си и отивай все по-надълбоко. Точно както един човек копае кладенец 

като отхвърля това, което не е вода, докато не достигне водоносните 

слоеве, така трябва да отхвърлиш това, което не е твое собствено, докато 

не остане нищо, което можеш да отхвърлиш. Ти ще откриеш, че това, 

което е останало не е нищо, за което умът може да се хване. Ти не си дори 

и човешко същество. Ти просто си - точка осъзнатост, простираща се с 

времето и пространството и отвъд двете, върховната причина, самата тя 

безпричинна. Ако ме питаш: "Кой си?" Моят отговор ще бъде: "Нищо 

определено. И все пак, аз съм." 

П: Ако не сте нищо определено, тогава трябва да сте вселенски. 

M: Какво е да бъдеш вселенски - не като понятие, а като начин на 

живот? Не да разделяш, не да противопоставяш, а да разбираш и обичаш 

каквото и да дойде в контакт с теб, е да живееш универсално. Да можеш да 

кажеш наистина: Аз съм светът, светът е мен, аз съм като у дома си в света, 

светът е мой собствен. Всяко съществуване е моето съществуване, всяко 

съзнание е моето съзнание, всяка скръб е моята скръб и всяка радост е 

моята радост - това е универсалният живот. И все пак, истинското ми 

битие, и твоето също, е извън вселената и следователно извън категориите 

на частното и вселенското. То е такова каквото е, напълно самостоятелно и 

независимо. 

П: Трудно ми е да разбера. 

M: Трябва да си дадеш време, за да размишляваш над тези неща. 

Старите бразди в мозъка ти трябва да бъдат заличени, без да се образуват 

нови. Трябва да реализираш себе си като неподвижния, зад и отвъд 

движимото, тих свидетел на всичко, което се случва. 

П: Това означава ли, че трябва да се откажа от всякаква идея за 

активен живот? 

M: Не, изобщо. Ще има брак, ще има деца, ще се печелят пари, за да 

се поддържа семейството; всичко това ще се случи в естествения ход на 
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събитията, защото съдбата трябва да се изпълни; ще преминеш през нея 

без съпротива, посрещайки задачите, така както идват, внимателно и 

задълбочено, както в малките неща, така и в големите. Но общата нагласа 

ще бъде любяща непривързаност, огромна добра воля, без очакване на 

възвращаемост, постоянно даване, без да искаш. В брака си, ти не си нито 

мъжа, нито жената; ти си любовта между двамата. Ти си яснотата и 

добротата, която прави всичко подредено и щастливо. Това може да ти 

изглежда неясно, но ако помислиш малко, ще откриеш, че мистичното е 

най-практично, защото прави живота творчески щастлив. Твоето съзнание 

е издигнато в по-високо измерение, от което можеш да видиш всичко 

много по-ясно и с по-голяма интензивност. Ти осъзнаваш, че личността, 

която си станал при раждането и ще престанеш да бъдеш при смъртта, е 

временна и фалшива. Ти не си чувствителна, емоционална и интелектуална 

личност, обзета от желания и страхове. Открий реалното си битие. Какво 

съм аз? е основният въпрос на цялата философия и психология. Отиди в 

него дълбоко. 

Глава 67 - Преживяването не е истинското нещо 

Махарадж: Търсачът е онзи, който е в търсене на себе си. Скоро той 

открива, че не може да бъде собственото му тяло. Веднъж след като 

убеждението: "аз не съм тялото" стане толкова добре установено, че вече 

не може да чувства, мисли и действа за и от името на тялото, той лесно ще 

открие, че е универсално битие, знаещо, действащо, че в него и чрез него 

цялата вселена е реална, съзнателна и активна. Това е същината на 

проблема. Или си съзнателен за тялото и роб на обстоятелствата, или си 

самото вселенско съзнание - и в пълен контрол на всяко събитие. 

Все пак съзнанието, индивидуално или вселенско, не е моята 

истинска обител; аз не съм в него, то не е мое, няма "мен" в него. Аз съм 

отвъд него, макар че не е лесно да се обясни как може да бъдеш нито 

съзнателен, нито несъзнателен, а просто отвъд. Не мога да кажа, че съм в 

Бога, или че aз съм Бог; Бог е вселенската светлина и любов, вселенският 

свидетел; аз съм дори отвъд вселенското. 

Питащ: В такъв случай, вие сте без име и форма. Какъв вид 

съществуване имате? 

M: Аз съм това, което съм, нито с форма, нито без форма, нито 

съзнателен, нито несъзнателен. Аз съм извън всички тези категории. 

П: Вие имате нети-нети (не това, не това) подход. 

M: Не можеш да ме намериш чрез просто отричане. Аз съм както 

всичко, така и нищо. Нито и двете, нито едното от двете. Тези дефиниции 

са приложими към Господа на Вселената, не за мен. 

П: Да не би да искате да предадете, че сте просто нищо? 
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М: О, не! Аз съм цялостен и съвършен. Аз съм битието на 

съществуването, знаенето на познаването, пълнотата на щастието. Не 

можеш да ме редуцираш до пустота! 

П: Ако сте отвъд думите, за какво ще говорим? Метафизически 

погледнато, това което казвате е издържано; не съществува вътрешно 

противоречие. Но няма храна за мен в това, което казвате. То е толкова 

изцяло отвъд моите неотложни нужди. Когато моля за хляб, вие ми давате 

бижута. Те са красиви, без съмнение, но аз съм гладен. 

M: Това не е така. Аз ти предлагам точно това, което ти трябва - 

пробуждане. Ти не си гладен и нямаш нужда от хляб. Имаш нужда от 

прекратяване, оставяне, отпускане. Каквото вярваш, че ти трябва, не е 

това, което ти трябва. Истинската ти нужда я знам аз, не ти. Ти трябва да 

се върнеш в състоянието, в което съм аз - твоето естествено състояние. 

Каквото и да било друго, за което може да си помислиш, е илюзия и 

пречка. Повярвай ми, не ти трябва нищо друго, освен да бъдеш това, 

което си. Ти си въобразяваш, че ще увеличиш стойността си чрез 

придобиване. Това е като злато, което си въобразява, че добавянето на мед 

ще го подобри. Елиминиране и пречистване, отричане на всичко, което е 

чуждо на природата ти, е достатъчно. Всичко друго е суета. 

П: Лесно е да се каже, но трудно е да се направи. Един човек идва 

при вас със стомашни болки и вие го съветвате да изхвърли стомаха си. 

Разбира се, без ум няма да има никакви проблеми. Но умът е там - най-

осезателно. 

M: Именно умът е този, който ти казва, че умът е там. Не бъди 

заблуждаван. Всички безкрайни спорове около ума са произведени от 

самия ум, за неговата собствена самозащита, продължаване и 

разпростиране. Само пълният отказ да вземаш под внимание извъртанията 

и конвулсиите на ума може да те отведе отвъд него. 

П: Господине, аз съм скромен търсач, докато вие сте самата 

Върховна Реалност. Сега търсачът идва при Върховното, за да се 

просветли. Какво прави Върховното? 

M: Слушай какво продължавам да ти говоря и не се отклонявай от 

него. Мисли за това през цялото време и за нищо друго. След като 

постигнеш това, остави всички мисли, не само за света, но за себе си също. 

Остани отвъд всички мисли, в тихо съществуване-осъзнатост. Това не е 

напредък, понеже до каквото се стига вече е там в теб, чакайки те. 

П: Значи вие казвате, че трябва да се опитам да спра да мисля и да 

стоя неподвижен в идеята: "аз съм". 

М: Да, и каквито и мисли да идват при теб във връзка с "аз съм", 

изпразни ги от всякакво значение, не им обръщай внимание. 

П: Случва се да се срещам с много млади хора, които идват от запад 

и аз намирам, че е налице основна разлика, когато ги сравнявам с 

индийците. Изглежда сякаш самата им психика (антахкарана) е различна. 
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Понятия като Себе, Реалност, чист ум, вселенско съзнание, индийският ум 

схваща лесно. Те звучат познато, те имат сладък привкус. Западният ум не 

реагира или просто ги отхвърля. Той конкретизира и веднага иска да 

използва в услуга на приетите ценности. Тези ценности често са лични: 

здраве, благополучие, просперитет; понякога те са социални - по-добро 

общество, по-щастлив живот за всички; всички са свързани с житейски 

проблеми, личностни и безличностни. Друга трудност до която се стига 

доста често в разговора със западняците е, че за тях всичко е преживяване - 

както искат да изпитват храната, напитките и жените, изкуството и 

пътуванията, така те искат да изпитат Йога, реализацията и 

освобождението. За тях това е просто още едно преживяване, което да се 

има на някаква цена. Те си въобразяват, че това преживяване може да бъде 

поръчано, и се пазарят за цената. Когато един Гуру предлага твърде висока 

цена, от гледна точка на време и усилия, те отиват при друг, който 

предлага погасителен план, привидно много лесен, но обсипан с 

неизпълними условия. Това е старата история да не мислиш за сивата 

маймуна, докато приемаш лекарството! В този случай това е да не мислиш 

за света, "изоставяйки цялата себичност", "потушавайки всяко желание", 

"превръщайки се в съвършен целибат" и т.н. Естествено, случва се огромна 

измама на всички нива, а резултатите са нулеви. Някои Гурута в истинско 

отчаяние изоставят всякаква дисциплина, не предписват никакви условия, 

съветват безусилност, естественост, просто живеене в пасивно осъзнаване, 

без какъвто и да е модел на "трябва" и "не трябва". А има много ученици, 

чиито минали преживявания са ги накарали да не се харесват така силно, 

че те просто не искат да погледнат към себе си. Ако не са отвратени, те са 

отегчени. Те са преситени от себепознание, те искат нещо друго. 

M: Нека не мислят за себе си, ако това не им харесва. Нека да 

останат с Гуру, да го гледат, да мислят за него. Скоро те ще изпитат 

някакво блаженство, съвсем ново, никога не изпитвано досега, с 

изключение, може би, в детството. Преживяването е толкова безпогрешно 

ново, че ще привлече вниманието им и ще създаде интерес; след като 

интересът се събуди, ще последва методично приложение. 

П: Тези хора са много критични и подозрителни. Това не може да 

бъде другояче, след като са преминали през толкова много учене и 

разочарование. От една страна искат опитност, от друга страна изпитват 

недоверие. Как да се достигне до тях, само Бог знае! 

M: Истинското проникновение и любов ще ги достигнат. 

П: Когато имат някакво духовно преживяване, възниква друга 

трудност. Те се оплакват, че преживяването не остава, че то идва и си 

отива на случаен принцип. Като се сдобият с близалка, те искат да я смучат 

през цялото време. 

M: Преживяването, колкото и да е възвишено, не е истинското нещо. 

По своята природа то идва и си отива. Себереализацията не е придобивка. 
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Тя е по-скоро с природата на прозрение. Веднъж стигнал до него, то не 

може да бъде загубено. От друга страна, съзнанието е непостоянно, 

протичащо, в процес на трансформация от момент към момент. Не се дръж 

за съзнанието и неговото съдържание. Съзнанието, задържано, престава. 

Да се опитваш да продължиш проблясък на проникновение или изблик на 

щастие, е разрушително за това, което искаш да запазиш. Каквото идва, 

трябва да си отиде. Постоянното е отвъд всички идвания и отивания. 

Отиди до корена на всяко преживяване, в корена на съществуването. 

Отвъд съществуването и несъществуването лежи необятността на 

реалното. Опитвай отново и отново. 

П: За да опитва, човек има нужда от вяра. 

M: Трябва да има желание на първо място. Когато желанието е 

силно, намерението да се опита ще дойде. Ти не се нуждаеш от гаранции за 

успех, когато желанието е силно. Ти си готов да играеш. 

П: Силно желание, силна вяра - става дума за едно и също. Тези хора 

не вярват нито на родителите си или на обществото, нито дори на самите 

себе си. Всичко, до което те се докоснаха, се превърна в пепел. Дайте им 

едно преживяване, напълно истинско, несъмнено, отвъд аргументите на 

ума, и те ще ви последват до края на света. 

М: Но аз не правя нищо друго! Неуморно привличам вниманието им 

към един безспорен фактор - този на съществуването. Съществуването не 

се нуждае от доказателства - то доказва всичко останало. Ако само отидат 

дълбоко във факта на съществуването и открият необятността и славата, 

към която "аз съм" е вратата и прекосят вратата и отидат отвъд, животът 

им ще бъде пълен с щастие и светлина. Повярвай ми, необходимото усилие 

е нищо в сравнение с постигнатите открития. 

П: Това, което казвате е така. Но тези хора нямат нито доверие, нито 

търпение. Дори и краткотрайното усилие ги уморява. Наистина е жалко да 

ги гледаш как ходят слепешката пипнешком и все още не могат да хванат 

протегнатата ръка. Те са такива приятни хора принципно, но са напълно 

объркани. Аз им казвам: не можете да имате истината по вашия начин. 

Трябва да приемете условията. На това те отговарят: Някои ще приемат 

условията, а други не. Приемането или неприемането е повърхностно и 

случайно; реалността е във всичко; трябва да има начин, който всички да 

следват - без никакви прикрепени условия. 

M: Има такъв начин, отворен за всички, на всички нива, във всички 

сфери на живота. Всеки е осъзнат за себе си. Задълбочаването и 

разширяването на себеосъзнатостта е царският път. Наречи го будност или 

свидетелстване, или просто внимание - той е за всички. Никой не е незрял 

за него и никой не може да се провали. 

Но, разбира се, не трябва да си просто буден. Твоята бдителност 

трябва да включва също и ума. Свидетелстването е преди всичко 

осъзнаване на съзнанието и неговите движения. 
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Глава 68 - Търси източника на съзнанието 

Питащ: Ние говорихме онзи ден за маниерите на съвременния 

западен ум и трудността, която той констатира при подчиняването си на 

моралната и интелектуална дисциплина на Веданта. Една от пречките се 

състои в заниманието на младите европейци или американци с 

катастрофалното състояние на света и спешната необходимост от това да 

го оправят. Те нямат търпение към хора като вас, които проповядват лично 

усъвършенстване като предварително условие за подобряването на света. 

Те казват, че това нито е възможно, нито е необходимо. Човечеството е 

готово за промяна на системи - социални, икономически, политически. 

Световно правителство, световна полиция, световно планиране и 

премахването на всички физически и идеологически бариери: това е 

достатъчно, не се налага промяна на личността. Няма съмнение, че хората 

оформят обществото, но обществото също оформя хората. В едно хуманно 

общество хората ще бъдат хуманни; освен това, науката дава отговор на 

много въпроси, които преди това са били в областта на религията. 

Махарадж: Няма съмнение, че да се стремиш към подобряване на 

света е най-похвално занимание. Правено безкористно, това прояснява ума 

и пречиства сърцето. Но скоро човек ще разбере, че той преследва мираж. 

Местно и временно подобрение винаги е възможно и е било постигано 

многократно под влиянието на велик цар или учител; но скоро това 

достига до своя край, оставяйки човечеството в нов цикъл от страдание. В 

природата на цялото проявление е доброто и лошото да се редуват едно 

след друго и в еднаква степен. Истинското убежище е само в 

непроявеното. 

П: Не съветвате ли бягство? 

М: Напротив. Единственият начин за подновяване лежи в 

унищожаването. Трябва да стопиш старите бижутата в безформено злато 

преди да можеш да излееш нови. Само хората, които са отишли отвъд 

света, могат да променят света. Това никога не се е случвало другояче. 

Малцината, чието въздействие бе дълготрайно, бяха все знаещи 

реалността. Достигни тяхното ниво и само тогава можеш да говориш за 

подпомагане на света. 

П: Не на реките и планините искаме да помогнем, а на хората. 

M: Няма нищо нередно със света, освен за хората, които го правят 

лош. Иди и ги помоли да се държат прилично. 

П: Желанието и страхът ги карат да се държат така. 

M: Точно така. Докато човешкото поведение е доминирано от 

желанието и страха, няма много надежда. А за да знаеш как ефективно да 

се обърнеш към хората, трябва ти самият да си свободен от всички 

желания и страх. 

П: Някои основни желания и страхове са неизбежни, като тези 

свързани с храна, секс и смърт. 
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М: Това са нужди и като нужди те са лесни за посрещане. 

П: Дори смъртта е необходимост? 

M: Живял дълъг и ползотворен живот, ти чувстваш необходимостта 

да се умре. Само когато са приложени неправилно, желанията и страховете 

са разрушителни. Определено желай праведното и се бой от грешното. Но 

когато хората искат това, което е грешно, и се страхуват от това, което е 

правилно, те създават хаос и отчаяние. 

П: Какво е правилно и какво е грешно? 

M: Относително, каквото причинява страдание е грешно, а това, 

което облекчава, е правилно. Абсолютно, това, което те връща към 

реалността, е правилно, а което затъмнява реалността е погрешно. 

П: Когато говорим за подпомагане на човечеството, ние имаме 

предвид борба против безпорядъка и страданието. 

M: Ти само говориш за подпомагане. Помагал ли си някога, наистина 

помогнал на дори един-единствен човек? Поставял ли си някога една душа 

отвъд необходимостта от по-нататъшна помощ? Можеш ли да дадеш на 

един човек характер, базиран поне на пълна реализация на неговите 

задължения и възможности, ако не на вникване в неговото истинско 

същество? Когато не знаеш какво е добро за теб самия, как може да знаеш 

какво е добро за другите?  

П: Адекватното предоставяне на средства за препитание е добро за 

всички. Вие може да сте самия Бог, но имате нужда от добре нахранено 

тяло, за да говорите с нас. 

M: Ти се нуждаеш тялото ми, за да говоря с теб. Аз не съм тялото ми, 

нито пък имам нужда от него. Аз съм само свидетел. Аз нямам моя 

собствена форма. Вие сте толкова свикнали да мислите за себе си като 

тела, които имат съзнание, че просто не можете да си представите 

съзнание, имащо тела. Щом веднъж осъзнаеш, че съществуването на 

тялото е само състояние на ума, движение в съзнанието, че океанът на 

съзнанието е безкраен и вечен, и че при контакт със съзнанието ти си само 

свидетел, ще бъдеш в състояние да се оттеглиш изцяло отвъд съзнанието. 

П: Казват, че има много нива на съществуване. На всички нива ли 

съществувате и функционирате? Докато сте на земята, вие също сте в рая 

(сварга) ли? 

M: Аз не мога да бъда намерен никъде! Аз не съм нещо, на което да 

се даде място сред други неща. Всички неща са в мен, но аз не съм сред 

нещата. Ти ми говориш за надстройката, докато аз съм заинтересуван от 

основите. Надстройките се въздигат и падат, но основите траят. Аз не се 

интересувам от преходното, докато ти не говориш за нищо друго. 

П: Простете ми странния въпрос. Ако някой с остър като бръснач 

меч внезапно отреже главата ви, какво значение би имало това за вас? 

M: Абсолютно никакво. Тялото ще загуби главата си, някои линии за 

комуникация ще бъдат отрязани, това е всичко. Двама души разговарят 
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помежду си по телефона и жицата е срязана. Нищо не се случва с хората, 

само трябва да потърсят други средства за комуникация. Бхагавад Гита 

казва: "мечът не го посича". Това буквално е така. В природата на 

съзнанието е да надживява своите преносители. То е като огън. То изгаря 

горивото, но не и себе си. Точно както огънят може да надживее планини 

от гориво, така съзнанието надживява безброй тела. 

П: Горивото влияе на пламъка. 

M: Докато той трае. Промени вида на горивото и цвета и външният 

вид на пламъка ще се промени. 

Сега ние говорим един с друг. За това е необходимо присъствие; ако 

ние не присъстваме, не можем да говорим. Но присъствието само по себе 

си не е достатъчно. Трябва също да има желание да се говори. 

Преди всичко, ние искаме да останем съзнателни. Ние ще понесем 

всякакво страдание и унижение, но въпреки това бихме предпочели да 

останем съзнателни. Ако не въстанем срещу тази жажда за преживяване и 

не оставим цялото проявление, не може да има облекчение. Ние ще 

останем впримчени. 

П: Вие казвате, че сте тих свидетел, и че също сте отвъд съзнанието. 

Няма ли противоречие в това? Ако сте отвъд съзнанието, какво 

свидетелствате? 

M: Аз съзнателен и несъзнателен, както съзнателен, така и 

несъзнателен, нито съзнателен, нито несъзнателен - на всичко това аз съм 

свидетел - но всъщност няма свидетел, защото няма на какво да бъдеш 

свидетел. Аз съм напълно изпразнен от всички психични образувания, 

лишен от ум - все пак напълно осъзнат. Това се опитвам да изразя чрез 

изказването, че съм отвъд ума. 

П: Как мога да ви достигна тогава? 

M: Бъди осъзнат, че си съзнателен, и търси източника на съзнанието. 

Това е всичко. Много малко може да се предаде с думи. Да правиш това 

което ти казвам ще внесе светлина, не моето говорене. Средствата нямат 

голямо значение; желанието, намерението, усърдието има. 

Глава 69 - Мимолетността е доказателство за нереалност 

Питащ: Моят приятел е германец, а аз съм роден в Англия от 

френски родители. В Индия съм вече повече от година, скитайки се от 

Ашрам на Ашрам. 

Махарадж: Някакви духовни практики (садхани)? 

П: Учене и медитация. 

М: Върху какво медитира? 

П: Върху това, което прочетох. 

M: Добре. 

П: Какво правите, сър? 
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M: Седя. 

П: А какво друго? 

М: Говоря. 

П: Какво искате да кажете? 

M: Искаш лекция ли? По-добре да питай за нещо, което наистина те 

докосва, така че да го чувстваш силно. Докато не си емоционално 

ангажиран, може да спориш с мен, но няма да има истинско разбиране 

между нас. Ако кажеш: "нищо не ме притеснява, нямам никакви 

проблеми", това за мен е ОК, можем да си мълчим. Но ако нещо наистина 

те докосва, тогава има за какво да се говори. 

Да те попитам. Каква е целта на твоето местене от едно място на 

друго? 

П: Да се срещам с хора, за да се опитам да ги разбера. 

M: Какви хора се опитваш да разбереш? Какво точно преследваш? 

П: Интеграция. 

М: Ако искаш интеграция, трябва да знаеш кого искаш да 

интегрираш. 

П: Чрез срещите с хора и наблюдаването им, човек опознава също и 

себе си. Двете вървят заедно. 

М: Не е задължително да вървят заедно. 

П: Единият подобрява другия. 

M: Не става по този начин. Огледалото отразява образа, но 

изображението не подобрява огледалото. Ти не си нито огледалото, нито 

образа в огледалото. След като усъвършенстваш огледалото, така че то да 

отразява правилно, истински, можеш да завъртиш огледалото обратно и да 

видиш в него истинско отражение на себе си - истинско, доколкото 

огледалото може да отразява. Но отражението не е ти самия - ти си 

виждащият отражението. Разбери това ясно - каквото и да възприемаш, ти 

не си това, което възприемаш. 

П: Аз съм огледалото, а светът е картината? 

M: Можеш да видиш и изображението, и огледалото. Ти не си нито 

едното, нито другото. Кой си ти? Не минавай с формулировки. Отговорът 

не е в думи. Най-близкото, което може да се изкаже с думи е: Аз съм това, 

което прави възприятието възможно, животът отвъд преживяващия и 

неговото преживяване. 

Сега, можеш ли да отдръпнеш себе си от огледалото и образа в 

огледалото и да останеш съвсем сам, сам със себе си? 

П: Не, не мога. 

M: Откъде знаеш, че не можеш? Има толкова много неща, които 

правиш, без да знаеш как ги правиш. Ти храносмилаш, циркулираш кръвта 

и лимфата, движиш мускулите си - всичко това без да знаеш как. По същия 

начин, ти възприемаш, ти чувстваш, ти мислиш, без да знаеш защо и как 

става. По подобен начин ти си себе си без да го знаеш. Няма нищо нередно 



263 
 

с теб като Себе. То е такова, каквото е, до съвършенство. Огледалото е 

това, което не е ясно и истинско и, следователно, дава измамни 

изображения. Не е нужно да поправяш себе си - само оправи идеята за себе 

си. Научи се да се отделяш от образа и огледалото, продължавай да си 

напомняш: аз не съм нито ума, нито неговите идеи; прави го търпеливо и с 

убеденост и със сигурност ще достигнеш до директно прозрение на себе си 

като източника на съществуване-знаене-обичането, вечен, всеобхватен, 

всепроникващ. Ти си безкраят, съсредоточен в тяло. Сега виждаш само 

тялото. Опитвай усърдно и ще започнеш да виждаш само безкрайното. 

П: Преживяването на реалността, когато дойде, то остава ли? 

M: Всяко преживяване непременно е преходно. Но почвата за всяко 

преживяване е недвижима. Нищо, което може да се нарече събитие, няма 

да остане. Но някои събития пречистват ума, а други го петнят. Моменти 

на дълбоко прозрение и всеобхватна любов пречистват ума, докато 

желания и страхове, завиждане и гняв, слепи вярвания и интелектуална 

арогантност замърсяват и затъпяват психиката. 

П: Толкова ли е важна себереализацията? 

M: Без нея ще бъдеш погълнат от желания и страхове, повтарящи се 

в безсмислено безкрайно страдание. Повечето от хората не знаят, че може 

да има край на болката. Но след като са чули добрата новина, очевидно да 

отидеш отвъд всеки стремеж и усилие е най-спешната задача, която може 

да съществува. Знаеш, че можеш да бъдеш свободен, и сега от теб зависи. 

Или оставаш завинаги гладен и жаден, копнеещ, търсещ, хващащ, 

задържащ, вечно губещ и скърбящ, или тръгваш с цялото си сърце в 

търсене на състоянието на вечно съвършенство, към което нищо не може 

да бъде добавено, от което нищо не може да бъде отнето. В него всички 

желания и страхове отсъстват, не защото са изоставени, а защото са 

загубили своето значение. 

П: Дотук ви следях. Сега, какво се очаква да направя? 

M: Няма нищо за правене. Просто бъди. Не прави нищо. Бъди. 

Никакво катерене на планини и седене в пещери. Аз дори не казвам: "бъди 

себе си", тъй като ти не познаваш себе си. Просто бъди. Видял, че не си 

нито "външния" свят на възприемаемото, нито "вътрешния" свят на 

мислимото, че не си нито тялото, нито ума – просто бъди. 

П: Със сигурност има степени на реализация. 

M: Няма стъпки към себереализацията. Няма нищо постепенно в нея. 

Тя се случва изведнъж и е необратима. Ти се завърташ в ново измерение, 

видени от което предишните са само абстракции. Точно както по изгрев 

виждаш нещата такива каквито са, така при себереализацията виждаш 

всичко такова, каквото е. Светът на илюзиите е изоставен. 

П: В състояние на реализация нещата променят ли се? Те стават ли 

по-цветни и изпълнени със смисъл? 
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M: Преживяването е съвсем правилно, но това не е преживяване на 

реалността (саданубхав), а на хармонията (сатванубхав) на вселената. 

П: Независимо от това, има напредък. 

М: Може да има напредък само в подготовката (садханата). 

Реализацията е внезапна. Плодът узрява бавно, но пада изведнъж и 

безвъзвратно. 

П: Аз съм физически и психически в покой. Какво още ми трябва? 

M: Твоето не може да е върховното състояние. Ти ще разпознаеш, че 

си се върнал към естественото си състояние, по пълното отсъствие на 

всякакво желание и страх. В края на краищата, в основата на всяко 

желание и страх е чувството, че не си това, което си. Също както 

изкълчената става боли само докато тя е извадена и е забравена веднага 

след като е наместена, така става и с всичката себе-загриженост, симптом 

на психично нарушение, който изчезва веднага след като се върнеш в 

нормално състояние. 

П: Да, но каква е садханата за постигане на естествено състояние? 

M: Дръж се за чувството "аз съм" до изключването на всичко 

останало. Когато по този начин умът стане напълно тих, той заблестява с 

нова светлина и завибрира с ново знание. Всичко идва спонтанно, трябва 

само да се държиш за "аз съм". Също както като излизаш от сън или от 

състояние на екстаз се чувстваш отпочинал и все пак не можеш да 

обясниш защо и как се е случило да се чувстваш толкова добре, по същия 

начин при реализацията се чувстваш завършен, пълен, свободен от 

комплекса удоволствие-болка, и все пак не винаги способен да обясниш 

какво се е случило, защо и как. Можеш да го изразиш само в негативен 

план: "Вече няма нищо нередно с мен." Само в сравнение с миналото 

знаеш, че си извън него. Иначе просто си себе си. Не се опитвай да го 

предадеш на други. Ако можеш, това не е истинското нещо. Бъди тих и го 

гледай да се изразява в действие. 

П: Ако можете да ми кажете какво ще стана, това може да ми 

помогне да следя моето развитие. 

M: Как може някой да ти каже какво ще стане, когато няма ставане? 

Ти просто откриваш какво си. Всяко формоване на себе си според модел е 

тежка загуба на време. Не мисли нито за миналото, нито за бъдещето, 

просто бъди. 

П: Как мога просто да бъда? Промените са неизбежни. 

M: Промените са неизбежни в променливото, но ти не си техен 

субект. Ти си неизменният фон, върху който се възприемат промените. 

П: Всичко се променя, фонът също се променя. Няма нужда от 

неизменен заден план, за да забележиш промените. Себето е моментно - 

това е просто точката, където миналото и бъдещето се срещат. 

M: Разбира се, че себето базирано на паметта е моментно. Но такова 

себе изисква непрекъснат континуум зад него. Ти знаеш от опит, че 
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съществуват пролуки, когато себето е забравено. Какво го връща към 

живот? Какво те събужда сутринта? Трябва да има някакъв постоянен 

фактор, запълващ пролуките в съзнанието. Ако гледаш внимателно ще 

откриеш, че дори ежедневното ти съзнание е на проблясъци, с пролуки, 

които се случват през цялото време. Какво има в пролуките? Какво може 

да има освен истинското ти битие, което е свободно от време; наличието и 

неналичието на ум са едно за него. 

П: Има ли някакво специално място, където бихте ме посъветвали да 

отида за духовно постижение? 

M: Единственото правилно място е вътре. Външният свят нито може 

да помогне, нито да попречи. Никоя система, никой начин на действие 

няма да те отведе до целта ти. Откажи се от всичката работа за бъдещето и 

се концентрирай изцяло върху настоящето, занимавай се само с твоя 

отговор на всяко движение на живота, така както се случва. 

П: Каква е причината за желанието да бродя наоколо? 

М: Не съществува причина. Ти само сънуваш, че бродиш наоколо. 

След няколко години престоят ти в Индия ще ти изглежда като сън. Ще 

сънуваш някой друг сън по това време. Осъзнай, че не си ти този, който се 

движи от съновидение в съновидение, а потокът от сънища протича пред 

теб и ти си неизменният свидетел. Никоя случка не засяга истинското ти 

битие - това е абсолютната истина 

П: Не мога ли да се движа физически и да съм спокоен вътрешно? 

M: Може, но на каква цел служи това? Ако си сериозен, ще откриеш, 

че в крайна сметка скитането омръзва и ще съжаляваш за загубата на 

енергия и време. За да намериш себе си няма нужда от дори и една крачка. 

П: Има ли някаква разлика между преживяването на Себето (Атман) 

и на Абсолюта (Брахман)? 

М: Не може да има преживяване на Абсолюта, тъй като той е отвъд 

всяко преживяване. От друга страна, Себето е изпитващият фактор във 

всяко преживяване и така, донякъде, дава валидност на многобройните 

преживявания. Светът може да бъде пълен с неща с голяма стойност, но 

ако няма кой да ги купи, те нямат цена. Абсолютът съдържа всичко, което 

може да се преживее, но без преживяването те са като нищо. Това, което 

прави преживяването възможно, е Абсолютът. Това, което го прави 

действително, е Себето. 

П: Не стигаме ли до Абсолюта чрез градация от преживявания? 

Започвайки от най-грубото, завършваме с най-възвишеното. 

М: Не може да има никакво преживяване без желание за това. Може 

да има градация при желанията, но между най-възвишеното желание и 

свободата от всяко желание има пропаст, която трябва да се пресече. 

Нереалното може да изглежда реално, но то е преходно. Реалното не се 

страхува от времето. 

П: Нереалното не е ли израз на реалното? 
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M: Как е възможно? Това е като да кажеш, че истината се изразява в 

сънища. За реалното нереалното не съществува. То изглежда реално само 

защото вярваш в него. Подложи го на съмнение и то престава. Когато си 

влюбен в някого, ти му придаваш реалност - може да си въобразяваш, че 

твоята любов е всемогъща и вечна. Когато всичко приключи, ти казваш: 

"Мислех, че е реално, но то не беше". Мимолетността е най-доброто 

доказателство за нереалност. Каквото е ограничено във времето и 

пространството и е приложимо за само един човек, то не е реално. 

Реалното е за всички и завинаги. 

Над всичко останало, ти цениш най-много себе си. Ти не би приел 

нищо в замяна на твоето съществуване. Желанието да бъдеш е най-силното 

от всички желания и то ще си отиде само при реализацията на истинската 

ти природа. 

П: Дори и в нереалното има привкус на реалност. 

М: Да, реалността, която му придаваш, като го приемаш за реално. 

След като си убедил себе си, ти си обвързан от своето убеждение. Когато 

слънцето изгрее, се появяват цветове. Когато залезе, те изчезват. Къде са 

цветовете без светлината? 

П: Това е мислене на езика на дуалността. 

M: Всичкото мислене е в дуалността. В тъждествеността никоя 

мисъл не оцелява. 

Глава 70 - Бог е краят на всяко желание и знание 

Махарадж: От къде идваш? За какво си дошъл? 

Питащия: Идвам от Америка, а моят приятел е от Република 

Ирландия. Дойдох преди около шест месеца и ходя от Ашрам на Ашрам. 

Приятелят ми дойде сам. 

M: Какво видя? 

П: Бях в Шри Раманашрам и също така посетих Ришикеш. Мога ли 

да ви попитам какво е мнението ви за Шри Рамана Махарши? 

М: И двамата сме в същото древно състояние. Но какво знаеш ти за 

Махарши? Ти вземаш себе си за име и тяло, така че всичко, което 

възприемаш са имена и тела. 

П: Ако бяхте се срещнали с Махарши, какво щеше да се случи? 

M: Вероятно щяхме да се чувстваме много щастливи. Можеше дори 

да обменим няколко думи. 

П: Но щеше ли той да ви разпознае като освободен човек? 

М: Разбира се. Както човек разпознава човек, така джнани 

разпознава джнани. Ти не можеш да оцениш това, което не си преживял. 

Ти си това, което мислиш че си, но не можеш да мислиш себе си за това, 

което не си преживял. 
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П: За да стана инженер, трябва да уча инженерство. За да стана Бог, 

какво трябва да науча? 

M: Трябва да отучиш всичко. Бог е краят на всяко желание и знание. 

П: Искате да кажете, че ставам Бог само като се откажа от желанието 

да стана Бог? 

M: Всички желания трябва да бъдат оставени, защото желаейки ти 

приемаш формата на твоите желания. Когато не остане желание, ти се 

връщаш към естественото си състояние. 

П: Как узнавам, че съм постигнал съвършенство? 

М: Не можеш да знаеш съвършенството, можеш да знаеш само 

несъвършенството. За да има знание, трябва да има разделение и 

дисхармония. Можеш да знаеш какво не си, но не можеш да знаеш 

истинското си битие. Ти можеш само да бъдеш това, което си. Целият 

подход е чрез вникване, което се състои във виждането на илюзорното 

като илюзорно. Но за да вникнеш, трябва да наблюдаваш от вън. 

П: Ведантическото понятие за Мая, илюзията, се отнася за 

проявеното. Затова нашите познания за проявеното са ненадеждни. Но ние 

трябва да сме в състояние да се доверим на познанието ни на 

непроявеното. 

М: Не може да има познание на непроявеното. Потенциалното е 

непознаваемо. Само актуалното може да бъде познато. 

П: Защо трябва знаещият да остане непознат? 

M: Знаещият знае познатото. Знаеш ли знаещия? Кой знае знаещия? 

Искаш да знаеш непроявеното. Можеш ли да кажеш, че знаеш проявеното? 

П: Знам неща и идеи и техните отношения. Това е общата сума на 

всичките ми преживявания. 

M: Всичките? 

П: Добре, всички действителни преживявания. Признавам, че не мога 

да знам каквото не се е случило. 

М: Ако проявеното е сбор от всички действителни преживявания, 

включително техните преживяващи, каква част от общата сума знаеш? 

Много малка част наистина. И какво е малкото, което знаеш? 

П: Някои сетивни преживявания, отнасящи се до мен. 

М: Дори и това не знаеш. Знаеш само, че реагираш. Кой реагира и на 

какво, ти не знаеш. При контакт ти знаеш, че съществуваш - "аз съм". "Аз 

съм това, аз съм онова", са въображаеми. 

П: Аз знам проявеното, защото участвам в него. Признавам, моето 

участие в него е минимално, но въпреки това е толкова реално, колкото 

неговата тоталност. И което е по-важно, аз му давам смисъл. Без мен 

светът е тъмен и тих. 

M: Светулка, осветяваща света! Ти не даваш смисъл на света, ти го 

намираш. Гмурни се дълбоко в себе си и намери източника, от където 
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произтича всеки смисъл. Със сигурност не повърхностният ум е това, 

което може да даде смисъл. 

П: Какво ме прави ограничен и повърхностен? 

M: Тоталното е отворено и достъпно, но ти няма да го приемеш. Ти 

си привързан към малката личност, за която се мислиш. Твоите желания са 

ограничени, амбициите ти - дребни. В края на краищата, без център на 

възприятие, къде би било проявеното? Невъзприемано, проявеното е почти 

като непроявеното. А ти си точката на възприемане, лишеният от 

измерения източник на всички измерения. Знай себе си като тоталността. 

П: Как може една точка да съдържа една вселена? 

M: Има достатъчно място в една точка за безкрай вселени. Няма 

липса на капацитет. Себеограничението е единственият проблем. Но не 

можеш да избягаш от себе си. Колкото и далеч да ходиш, ти се връщаш 

към себе си и към необходимостта от вникване в тази точка, която е като 

нищо и все пак е източник на всичко. 

П: Аз дойдох в Индия в търсене на учител по Йога. Все още съм в 

търсене. 

M: Какъв вид Йога искаш да практикуваш, Йога на придобиването 

или Йога на отказа? 

П: Те не стигат ли до едно и също накрая? 

M: Как е възможно? Едната поробва, другата освобождава. Мотивът 

е от изключително значение. Свободата идва чрез отказ. Всичкото 

притежание е робство. 

П: Това, което имам, е силата и смелостта да се захващам, защо 

трябва да се отказвам? И ако нямам силата, как мога да се откажа? Не 

разбирам тази нужда да се откажеш. Когато искам нещо, защо да не го 

преследвам? Отказът е за слабите. 

М: Ако не разполагаш с мъдростта и силата да се откажеш, просто 

погледни своите притежания. Самото им наблюдение ще ги изгори. Ако 

можеш да стоиш извън ума си, скоро ще откриеш, че тоталният отказ от 

притежания и желания е несъмнено най-разумното нещо за правене. Ти 

създаваш света и след това се тревожиш за него. Ставайки себичен, ставаш 

слаб. Ако мислиш, че имаш силата и смелостта да желаеш, то е защото си 

млад и неопитен. Обектът на желанието винаги унищожава средствата за 

неговото придобиване, а после самият той се похабява. Всичко това е за 

добро, защото ни учи да избягваме желанието като отрова. 

П: Как да практикувам липсата на желание? 

M: Няма нужда от практика. Няма нужда от каквито и да били 

действия на отказ. Просто отдръпни ума си, това е всичко. Желанието е 

просто фиксирането на ума върху идея. Махни се от нейната бразда, като й 

откажеш внимание. 

П: Това ли е всичко? 
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М: Да, това е всичко. Каквото и да е желанието или страха, не му 

обръщай внимание. Опитай и виж сам за себе си. Тук-таме може да 

забравиш, това няма значение. Връщай се към опитите си докато 

оставянето на всяко желание и страх, на всяка реакция, не стане 

автоматично. 

П: Как може да се живее без емоции? 

M: Можеш да имаш всички емоции, които искаш, но се пази от 

реакции, от привнесени емоции. Бъди напълно непоколебим и управляван 

от вътре, а не отвън. Простото отказване от нещо, за да се осигури друго 

по-добро, не е истинско изоставяне. Остави го, защото виждаш неговата 

липса на стойност. Като продължаваш да отказваш, ще откриеш, че растеш 

спонтанно в интелигентност и сила и неизчерпаема любов и радост. 

П: Защо е това настояване за изоставяне на всички желания и 

страхове? Не са ли естествени? 

М: Не са. Те са изцяло измислени от ума. Трябва да се откажеш от 

всичко, за да узнаеш, че нямаш нужда от нищо, дори от тялото си. Твоите 

нужди са нереални и твоите усилия са безсмислени. Ти си представяш, че 

твоите притежания те предпазват. В действителност те те правят уязвим. 

Осъзнай себе си като извън всичко, което може да се посочи като "това" 

или "онова". Ти си недостижим от което и да било сетивно преживяване 

или вербална конструкция. Отвърни се от тях. Откажи се да ги правиш 

твои. 

П: След като ви чух, какво да правя? 

M: Само чуването няма да ти помогне много. Трябва да държиш 

чутото в ума си и да размишляваш над него и да се опиташ да разбереш 

състоянието на ума, което ме кара да кажа това, което казвам. Аз говоря от 

истината; протегни си ръката и я вземи. Ти не си това, което мислиш, че 

си, уверявам те. Образът, който имаш за себе си, се състои от спомени и е 

напълно случаен. 

П: Каквото съм, е резултат от моята карма. 

M: Каквото изглежда, че си, не си. Карма е само една дума, която си 

научил да повтаряш. Никога не си бил и никога няма да бъдеш личност. 

Откажи се да се разглеждаш като такава. Но докато дори не се съмняваш, 

че си г-н Еди-кой-си, има малко надежда. Когато отказваш да отвориш 

очите си, какво може да ти бъде показано? 

П: Аз си представям карма като загадъчна сила, която ме призовава 

към съвършенство. 

М: Това е, което хората са ти казали. Ти си вече съвършен, тук и 

сега. Това, което може да се усъвършенства, не си ти. Ти си се представяш 

за това, което не си - спри. Прекратяването е важното, а не това какво ще 

прекратиш. 

П: Кармата не ме ли принуди да стана това, което съм? 
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M: Нищо не те принуждава. Ти си, каквото вярваш, че си. Спри да 

вярваш. 

П: Вие седите на своето място тук и ми говорите. Това, което ви 

принуждава, е вашата карма. 

M: Нищо не ме принуждава. Аз правя това, което е нужно да се 

направи. Но ти правиш толкова много ненужни неща. Твоят отказ да 

изследваш е това, което създава карма. Безразличието към собствено ти 

страдание е това, което я увековечава. 

П: Да, това е вярно. Какво може да сложи край на това безразличие? 

M: Поривът трябва да дойде отвътре като вълна от непривързаност 

или състрадание. 

П: Мога ли да посрещна този порив на половината път? 

М: Разбира се. Виж своето собствено състояние, виж състоянието на 

света. 

П: Казано ни е за кармата и прераждането, еволюцията и Йога, 

учители и ученици. Какво да правим с всички тези знания? 

M: Остави всичко зад себе си. Забрави го. Продължи напред, 

необременен с идеи и вярвания. Изостави всички словесни конструкции, 

всяка относителна истина, всички осезаеми цели. Абсолютът може да се 

стигне само с абсолютна преданост. Не бъди половинчат. 

П: Трябва да започна с някоя абсолютна истина. Има ли такава? 

М: Да, има - чувството "аз съм". Започни с това. 

П: Нищо друго не е вярно? 

M: Всичко друго е нито вярно, нито невярно. Изглежда реално, 

когато се появи, и изчезва, когато е отречено. Преходното нещо е 

мистерия. 

П: Мислех, че реалното е мистерия. 

M: Как е възможно? Реалното е просто, открито, ясно и мило, 

красиво и радостно. То е напълно свободно от противоречия. То е вечно 

ново, вечно свежо, безкрайно креативно. Съществуване и несъществуване, 

живот и смърт, всички отличия се разтварят в него. 

П: Мога да призная, че всичко е лъжовно. Но това прави ли ума ми 

несъществуващ? 

M: Умът е това, което той мисли. За да го направиш истински, мисли 

истински. 

П: Ако формата на нещата е само проявление, какви са те в 

действителност? 

М: В действителност има само възприятие. Възприемащият и 

възприеманото са концептуални, фактът на възприемане е действителен. 

П: Къде идва Абсолютът? 

M: Абсолютът е родното място на възприемането. Той прави 

възприятието възможно. 
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Но прекаленият анализ не води до никъде. В теб е ядрото на битието, 

което е отвъд анализ, отвъд ума. Можеш да го знаеш само в действие. 

Изразявай го в ежедневието и светлината му ще става все по-ярка. 

Легитимната функция на ума е да ти казва какво не е. Но ако искаш 

позитивно знание, трябва да отидеш отвъд ума. 

П: В цялата вселена има ли едно единствено нещо, което да си 

струва? 

М: Да, силата на любовта. 

Глава 71 - В себеосъзнатостта учиш за себе си 

Питащ: Виждаме постоянно да се случва така, че учениците доста да 

навреждат на техните Гурута. Те правят планове и ги изпълняват без да 

отчитат желанията на Гуру. Накрая има само безкрайно притеснение за 

Гуру и горчивина за учениците му. 

Махарадж: Да, случва се. 

П: Кой кара Гуру да се подлага на тези унижения? 

M: Гуру е в общи линии без желание. Той вижда какво се случва, но 

не изпитва желание да се намесва. Той не прави избори, не взема решения. 

Като чист свидетел, той гледа какво се случва и остава незасегнат. 

П: Но работата му страда. 

M: Победата е винаги негова - накрая. Той знае, че ако учениците не 

се учат от думите му, те ще се научат от собствените си грешки. Вътрешно 

той остава спокоен и тих. Той няма чувството да е отделна личност. Цялата 

вселена е негова собствена, включително неговите ученици с техните 

дребни планове. Нищо конкретно не го засяга, или, което е същото, цялата 

вселена го засяга в еднаква степен. 

П: Няма ли такова нещо като милостта на Гуру? 

M: Неговата милост е постоянна и вселенска. Тя не се дава на един и 

отказва на друг. 

П: Как тя се отразява на мен лично? 

М: По милостта на Гуру умът ти се занимава с търсене на истината и 

по негова милост ще я намериш. Тя работи безропотно за твоето върховно 

благо. И тя е за всички. 

П: Някои ученици са готови, зрели, а някои не са. Не трябва ли Гуру 

да упражнява избор и да взема решения? 

M: Гуру знае Върховното и непреклонно тласка ученика към него. 

Ученикът е пълен с препятствия, които той самият трябва да преодолее. 

Гуру не се интересува много от външните форми на живота на ученика. 

Това е като гравитацията. Плодът трябва да падне - когато вече не е 

задържан. 

П: Ако ученикът не знае целта, как може да се справи с пречките? 
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M: Целта е показана от Гуру, пречките са открити от ученика. Гуру 

няма предпочитания, но тези, които имат пречки за преодоляване, 

изглежда че изостават. В действителност ученикът не е различен от Гуру. 

Той е същият без измерения център на възприятие и любов в действие. 

Само въображението му и себеотъждествяването с въображаемото го 

покрива и го превръща в личност. Гуру малко се интересува от личността. 

Вниманието му е върху вътрешния наблюдател. На наблюдателя се пада 

това да разбере и по този начин да елиминира личността. Въпреки че има 

милост, от една страна, трябва да има посвещение на задачата, от друга. 

П: Но личността не иска да бъде елиминирана. 

M: Личността е просто резултат от неправилно разбиране. В 

действителност няма такова нещо. Чувства, мисли и действия преминават 

пред наблюдателя в безкрайна последователност, оставяйки следи в мозъка 

и създавайки илюзия за последователност. Отражението на наблюдателя в 

ума създава чувството за "аз" и личността придобива привидно независимо 

съществуване. В действителност не съществува личност, само 

наблюдателят отъждествяващ се с чувството за "аз" и "мое". Учителят 

казва на наблюдателя: ти не си това, няма нищо твое в това, с изключение 

на малката точка "аз съм", която е мост между наблюдателя и неговия сън. 

"Аз съм това, аз съм онова" е сън, а чистото "аз съм" има печат на 

реалност. Ти опита толкова много неща - всички отминаха. Само чувството 

"аз съм" продължи - непроменено. Остани с неизменното сред преходното, 

докато си в състояние да отидеш отвъд. 

П: Кога ще се случи това? 

М: Това ще се случи веднага след като се премахнат пречките. 

П: Кои пречки? 

M: Желанието за лъжовното и страхът от истината. Ти, като личност, 

си представяш, че Гуру се интересува от теб като личност. Ни най-малко. 

За него ти си навлек и пречка, с която трябва да се справи. Той всъщност 

цели твоята елиминация като фактор в съзнанието. 

П: Ако бъда елиминиран, какво ще остане? 

M: Нищо няма да остане, всичко ще остане. Чувството за 

идентичност ще остане, но вече не като отъждествяване с определено тяло. 

Битието - осъзнатостта - любовта ще засияят в пълния си блясък. 

Освобождението никога не е на личността, то винаги е от личността. 

П: И не остава и следа от личността? 

M: Остава неясен спомен, като спомен от сън или от ранна детска 

възраст. В крайна сметка, какво има да се помни? Поток от събития, 

предимно случайни и безсмислени. Поредица от желания и страхове и 

нелепи гафове. Има ли нещо, което си струва да се помни? Личността е 

само черупка, която те държи в затвор. Счупи черупката. 

П: Кого карате да счупи черупката? Кой трябва да пробие черупката? 
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M: Разкъсай оковите на паметта и себеотъждествяването и черупката 

ще се счупи от само себе си. Има един център, който придава реалност на 

каквото и да възприема. Всичко, от което се нуждаеш, е да разбереш, че ти 

си източникът на реалността, че ти даваш реалност вместо да я 

възприемаш, че ти не се нуждаеш от никаква подкрепа и никакво 

потвърждение. Нещата са такива, каквито са, защото ти ги приемаш 

такива, каквито са. Спри да ги приемаш и те ще се разтворят. За каквото и 

да помислиш с желание или страх, то се появява пред теб като реално. 

Погледни го без желание или страх и то губи действителност. 

Удоволствието и болката са моментни. По-просто и лесно е да ги 

пренебрегнеш, отколкото да работиш върху тях. 

П: Ако всички неща имат край, защо въобще се появяват? 

M: Творението е в самата природа на съзнанието. Съзнанието 

причинява проявления. Реалността е отвъд съзнанието. 

П: Ако сме съзнателни за проявленията, как така ние не съзнаваме, 

че това са обикновени проявления? 

M: Умът покрива реалността, без да го съзнава. За да знаеш 

природата на ума, трябва интелигентност, способността да погледнеш в 

ума с тиха и безпристрастна осъзнатост. 

П: Ако аз съм с природата на всепроникващо съзнание, как може 

невежеството и илюзията да ми се случват? 

M: Нито невежеството, нито илюзията, са ти се случвали. Намери 

Себето, на което приписваш незнание и илюзия и твоят въпрос ще бъде 

решен. Говориш така, сякаш познаваш Себето и виждаш, че то е под 

влиянието на невежество и илюзия. Но в действителност, ти не познаваш 

себе си, нито си осъзнат за невежеството. Разбира се, стани осъзнат - това 

ще те отведе до Себето и ще реализираш, че в него няма нито невежество, 

нито заблуда. Това е все едно да кажеш: ако има слънце, как може да има 

тъмнина? Както под камъка има тъмнина, колкото и силна да е слънчева 

светлина, така и в сянката на съзнанието "аз-съм-тялото" трябва да има 

невежество и илюзия. 

П: Но защо съзнанието за тяло се появява? 

М: Не питай "защо", питай "как". В природата на творческото 

въображение е да се отъждествява със своите творения. Можеш да го 

спреш когато поискаш чрез изключване на вниманието. Или чрез 

изследване. 

П: Творението преди изследването ли идва? 

M: Първо създаваш свят, след това "аз съм" се превръща в човек, 

който не е щастлив поради различни причини. Той тръгва в търсене на 

щастието, среща Гуру, който му казва: "Ти не си личност, открий кой си". 

Той го прави и отива отвъд. 

П: Защо не го прави от самото начало? 

М: Не му е идвало на ума. Имало е нужда някой да му каже. 
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П: Дали това е било достатъчно? 

М: Било е достатъчно. 

П: Защо не работи в моя случай? 

М: Не ми се доверяваш. 

П: Защо моята вяра е слаба? 

M: Желания и страхове са притъпили ума ти. Той се нуждае от 

почистване. 

П: Как мога да изчистя ума си? 

M: Като го гледаш неумолимо. Невниманието замъглява, вниманието 

изяснява. 

П: Защо индийските учители препоръчват бездействие? 

M: Повечето от дейностите на хората са без стойност, ако не направо 

разрушителни. Доминирани от желанието и страха, те не могат да направят 

нищо добро. Преставането да се върши зло, предхожда започването да се 

върши добро. Оттук и необходимостта от спиране на всички дейности за 

известно време, за да се изследват собствените подтици и техните мотиви, 

да се види всичко, което е лъжовно в собствения живот, да се очисти ума 

от всяко зло и само тогава да се рестартира работата, като се започне с 

изяснените задължения. Разбира се, ако имаш шанса да помогнеш на 

някой, определено го направи, и то в кратки срокове, не го карай да чака, 

докато станеш съвършен. Но не ставай професионален самарянин. 

П: Аз не чувствам, че има твърде много самаряни сред учениците. 

Повечето от тези, които съм срещал, са твърде погълнати от собствените 

си дребни конфликти. Те нямат сърце за другите. 

M: Това себецентриране е временно. Бъди търпелив с тези хора. 

Толкова много години те са отдавали внимание на всичко друго, но не и на 

себе си. Остави ги да се обърнат към себе си за разнообразие. 

П: Какви са плодовете на себеосъзнаването? 

M: Ти растеш в интелигентност. В осъзнатостта ти учиш. В 

себеосъзнатостта учиш за себе си. Разбира се, ти можеш да научиш само 

това, което не си. За да знаеш какво си, трябва да отидеш отвъд ума. 

П: Осъзнатостта не е ли отвъд ума? 

M: Осъзнатостта е точката, в която умът достига отвъд себе си в 

реалността. В осъзнатостта ти търсиш не това, което ти се нрави, а това, 

което е истинско. 

П: Намирам, че осъзнатостта води до състояние на вътрешна тишина, 

състояние на психична празнота. 

М: Добре е, че става така, но това не е достатъчно. Почувства ли 

всеобхватната празнота, в която вселената плува като облак в синьото 

небе? 

П: Сър, позволете ми първо да узная добре собственото си вътрешно 

пространство. 
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M: Унищожи стената, която разделя, идеята "аз-съм-тялото", и 

вътрешното и външното ще станат едно. 

П: Трябва ли да умра? 

M: Физическо унищожаване е безсмислено. Вкопчването да 

осезаваш живота е това, което те обвързва. Ако можеше да преживееш 

вътрешната празнота напълно, експлозията в тоталността би била близо. 

П: Моят собствен духовен опит има своите сезони. Понякога се 

чувствам божествено, а след това отново съм долу. Аз съм като малко 

момче - нагоре, надолу, нагоре, надолу. 

M: Всички промени в съзнанието се дължат на идеята "аз-съм-

тялото". Лишен от тази идея, умът става стабилен. Има чисто 

съществуване, без да се изпитва нещо определено. Но за да го реализираш, 

трябва да правиш това, което учителят ти казва. Простото слушане, дори 

запаметяване, не е достатъчно. Ако не се бориш усилено да прилагаш 

всяка негова дума в ежедневието си, не се оплаквай, че няма напредък. 

Всичкият реален напредък е необратим. Възходите и паденията просто 

показват, че учението не е било взето присърце и изцяло приведено в 

действие. 

П: Онзи ден ни казахте, че няма такова нещо като карма. И все пак 

ние виждаме, че всяко нещо има причина и общата сума на всички 

причини могат да бъдат наречени карма. 

M: Докато вярваш, че си тяло, ще приписваш причини на всичко. Не 

казвам, че нещата нямат никакви причини. Всяко нещо има безброй 

причини. То е такова, какъвто е, защото светът е такъв, какъвто е. Всяка 

причина в нейните следствия обхваща вселената. 

Когато осъзнаеш, че си абсолютно свободен да бъдеш това, което се 

съгласяваш да си, че си това, което изглежда да си, поради невежество или 

безразличие, ти си свободен да въстанеш и да се промениш. Ти позволяваш 

да си това, което не си. Ти търсиш причини да бъдеш това, което не си! 

Това е безполезно търсене. Няма други причини освен непознаването на 

твоето истинско битие, което е съвършено и отвъд цялата причинност. 

Понеже каквото и да става, цялата вселена е отговорна и ти си източникът 

на вселената. 

П: Аз не знам нищо за това, че съм причината на вселената. 

M: Защото не проучваш. Изследвай, търси вътре и ще узнаеш. 

П: Как може дребно нещо като мен да създаде огромната вселена? 

М: Когато си заразен с вируса "аз-съм-тялото", се появява цяла една 

вселена. Но когато тя ти омръзне, ти таиш някакви фантастични идеи за 

освобождение и следваш модели на поведение, напълно безполезни. Ти се 

концентрираш, медитираш, измъчваш ума и тялото си, правиш всякакви 

ненужни неща, но пропускаш същественото, което е елиминацията на 

личността. 
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П: В началото може да се наложи да се молим и медитираме за 

известно време, преди да сме готови за себеизследване. 

М: Ако смяташ, че това е така, продължавай. За мен всичкото 

отлагане е загуба на време. Можеш да пропуснеш цялата подготовка и да 

минеш директно към върховното търсене вътре. От всички видове Йога, 

тази е най-проста и най-кратка. 

Глава 72 - Каквото е чисто, неподправено, непривързано, е 

реално 

Махарадж: Ти отново си в Индия! Къде беше, какво видя? 

Питащ: Идвам от Швейцария. Престоях там с един забележителен 

човек, който твърди, че е реализиран. Той е практикувал много видове 

Йога в миналото и е имал много преживявания, които са преминали. Сега 

твърди, че няма специални способности, нито знания; единственото 

необичайно нещо в него е свързано с осезанията; той не е в състояние да 

раздели виждащия от видяното. Например, когато види кола да 

приближава към него, той не знае дали колата се приближава към него или 

той към колата. Изглежда той е едновременно виждащия и видяното. Те 

стават едно. Каквото и да вижда, той вижда себе си. Когато го попитах 

някои въпроси свързани с Веданта, той каза: "Аз наистина не мога да 

отговоря. Не знам. Всичко, което знам, е тази странна тъждественост с 

каквото виждам. Знаеш ли, очаквах всичко друго, освен това." 

Като цяло е скромен човек; той не търси ученици и по никакъв начин 

не поставя себе си на пиедестал. Той е готов да говори за неговото странно 

състояние, но това е всичко. 

M: Сега, той знае каквото знае. Всичко друго е приключило. Поне 

все още говори. Скоро може да престане да говори. 

П: Какво ще прави тогава? 

M: Неподвижността и тишината не са неактивни. Цветето изпълва 

пространството с приятна миризма, свещта - със светлина. Те не правят 

нищо, но все пак променят всичко чрез самото си присъствие. Можеш да 

снимаш свещта, но не и нейната светлина. Можеш да познаеш човека, 

неговото име и външен вид, но не и неговото влияние. Самото неговото 

присъствие е действие. 

П: Не е ли естествено да бъдеш активен? 

M: Всеки иска да бъде активен, но откъде произхождат неговите 

действия? Няма централна точка; всяко действие поражда друго, 

безсмислено и болезнено, в безкрайна последователност. Редуването на 

работа и пауза я няма. Първо намери неизменния център, където се ражда 

всяко движение. Точно както колелото се върти на ос, така ти трябва да 

бъдеш винаги при оста в центъра, а не да се въртиш в периферията. 

П: Как да приложа това на практика? 
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M: Когато някоя мисъл или емоция на желание или страх ти дойде 

наум, просто се отвърни от нея. 

П: Чрез потискане на моите мисли и чувства аз ще предизвикам 

реакция. 

M: Аз не говоря за потискане. Просто откажи внимание. 

П: Не трябва ли да приложа усилие за спиране на движението на 

ума? 

М: Няма нищо общо с усилие. Просто се отвърни, погледни между 

мислите, а не в мислите. Когато се случи да ходиш в тълпата, ти не се 

бориш с всеки човек, който срещаш - просто намираш своя път между 

хората. 

П: Ако използвам моята воля за контрол на ума, тя само укрепва 

егото. 

М: Разбира се. Когато се сбиеш, ти предизвикваш бой. Но когато не 

се съпротивляваш, ти не срещаш никаква съпротива. Когато отказваш да 

играеш играта, ти си вън от нея. 

П: Колко време ще ми отнеме да се освободя от ума? 

M: Може да ти отнеме хиляда години, но в действителност не се 

изисква време. Всичко, от което се нуждаеш, е да бъдеш твърдо решен. Тук 

волята е деянието. Ако си искрен, ти я имаш. В края на краищата, това е 

въпрос на нагласа. Нищо не ти пречи да бъдеш джнани тук и сега освен 

страха. Ти се страхуваш от това да бъдеш безличностен, от безличностното 

битие. Всичко е много просто. Отвърни се от твоите желания и страхове и 

от мислите, които те създават, и изведнъж си в естественото си състояние. 

П: Значи не става въпрос за препрограмиране, промяна или 

премахване на ума? 

M: Съвсем не. Остави ума си намира, това е всичко. Не отивай 

заедно с него. В края на краищата, не съществува такова нещо като ум, 

освен мислите, които идват и си отиват, подчинявайки се на своите 

собствени закони, не на твоите. Те те доминират само защото се 

интересуваш от тях. Също както Христос казва: "Не се противи на злото". 

Съпротивлявайки се на злото, ти само го подсилваш. 

П: Да, сега виждам. Всичко, което трябва да направя, е да отрека 

съществуването на злото. Тогава то започва да гасне. Но пък това не се ли 

свежда до някакъв вид самовнушение? 

M: Самовнушението е в разгара си сега, когато мислиш себе си за 

личност, уловена между доброто и злото. Това, което те моля да направиш, 

е да сложиш край, да се събудиш и да видиш нещата такива, каквито са. 

За престоя ти в Швейцария с този странен твой приятел: какво 

спечели в неговата компания? 

П: Абсолютно нищо. Преживяването му не ми повлия изобщо. Едно 

нещо разбрах: няма нищо за търсене. Където и да ходя, нищо не ме чака в 

края на пътуването. Откритието не е в резултат на транспортиране. 
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М: Да, ти си съвсем различен от всичко, което може да бъде 

спечелено или загубено. 

П: Вайрагя, оставяне, отказ ли го наричате? 

M: Няма нищо за отказване. Достатъчно е да спреш да придобиваш. 

За да дадеш, трябва да имаш, а за да имаш, трябва да вземеш. По-добре не 

вземай. Това е по-лесно, отколкото да се практикува отказ, което води до 

опасна форма на "духовна" гордост. 

Всичкото претегляне, селектиране, избиране, разменяне - всичко 

това е пазаруване на някой "духовен" пазар. Каква работа имаш там? Каква 

сделка си тръгнал да сключваш? Когато не си тръгнал навън да правиш 

бизнес, каква е ползата от тази безкрайна тревога да избираш? 

Безпокойството няма те отведе до никъде. Нещо не ти позволява да видиш, 

че няма нищо, което да ти е нужно. Намери го и виж неговата илюзорност. 

То е като да си погълнал някаква отрова и да страдаш от неутолима жажда 

за вода. Вместо да пиеш вода без всякаква мярка, защо не премахнеш 

отровата и да бъдеш свободен от тази изгаряща жажда? 

П: Ще трябва да елиминирам егото! 

M: Чувството "аз съм личност във времето и пространството" е 

отровата. В известен смисъл, самото време е отровата. С течение на 

времето всички неща имат край и отново се раждат, за да бъдат погълнати 

от своя страна. Не се идентифицирай с времето, не питай тревожно: "Какво 

следва, какво следва?". Излез от времето и виж как поглъща света. Кажи: 

"Е, в природата на времето е да слага край на всичко. Нека да е така. Това 

не ме засяга. Аз не съм възпламеним, нито пък трябва да събирам гориво". 

П: Може ли свидетелят да бъде без нещата за свидетелстване? 

M: Винаги има нещо за свидетелстване. Ако не нещо, тогава 

неговото отсъствие. Свидетелстването е естествено и не е проблем. 

Проблемът е прекомерния интерес, водещ до себеотъждествяване. В 

каквото и да си въвлечен, ти го вземаш за реално. 

П: "Аз съм" реално ли е или е нереално? "Аз съм" ли е свидетелят? 

Свидетелят реален ли е или е нереален? 

М: Каквото е чисто, неподправено, непривързано, е реално. Каквото 

е опетнено, смесено, зависимо и преходно, е нереално. Не се подвеждай от 

думите - една дума може да предаде няколко и дори противоречиви 

значения. "Аз съм", което преследва приятното и отбягва неприятното е 

нереално; "Аз съм", което вижда удоволствието и болката като неразделни, 

вижда правилно. Свидетелят, който е въвлечен в това, което възприема, е 

личността; свидетелят, който стои отдръпнат, непокътнат и недокоснат, е 

наблюдателната кула на реалното, точката, в която осъзнатостта, присъща 

на непроявеното, контактува с проявеното. Не може да има вселена без 

свидетеля, не може да има свидетел без вселената. 

П: Времето консумира света. Кой е свидетел на времето? 
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M: Онзи, който е отвъд времето - Неназовимия. Светещ въглен, 

който се движи в кръг достатъчно бързо, се вижда като светещ кръг. 

Когато движението спре, въгленчето остава. Подобно, "аз съм" в движение 

създава света. "Аз съм" в покой става Абсолюта. Ти си като човек с 

електрическо фенерче, разхождащ се из галерия. Можеш да видиш само 

това, което е в рамките на лъча. Останалото е в мрак. 

П: Ако аз проектирах света, би трябвало да мога да го променя. 

М: Разбира се, че можеш. Но трябва спреш да се отъждествяваш с 

него и да отидеш отвъд. Тогава имаш силата да унищожаваш и да 

пресъздаваш. 

П: Всичко, което искам, е да съм свободен. 

M: Трябва да знаеш две неща: от какво да трябва да си свободен и 

какво те държи обвързан. 

П: Защо искате да унищожите вселената? 

M: Аз не съм заинтересован от вселената. Нека да бъде или да не 

бъде. Достатъчно е да знам себе си. 

П: Ако сте отвъд света, тогава вие не сте от полза за света. 

M: Съжалявай Себето, което е, не светът, който не е! Потънал в сън, 

ти си забравил истинското си Себе. 

П: Без света няма място за любов. 

M: Точно така. Всички тези атрибути: съществуване, съзнание, 

любов и красота, са отражения на реалното в света. Няма реалност - няма 

отражение. 

П: Светът е пълен с желателни неща и хора. Как мога да си го 

представя като несъществуващ? 

M: Остави желателното на тези, които желаят. Промени потока на 

твоето желание от вземане към даване. Страстта към даване, към 

споделяне, естествено ще измие идеята за външен свят извън твоя ум, 

също и идеята за даване. Само чистото сияние на любовта ще остане, отвъд 

даване и получаване. 

П: В любовта трябва да има двойственост, обичащ и възлюбен. 

М: В любовта няма дори един, как може да има двама? Любовта е 

отказът да разделяш, да се направи разграничение. Преди да можеш да 

мислиш за единство, трябва първо да си създал двойственост. Когато 

наистина обичаш, ти не казваш: "Обичам те"; където има мисловна 

дейност има двойственост. 

П: Кое е това, което ме връща отново и отново в Индия? Не може да 

бъде само сравнително ниската цена на живота тук. Нито колоритността и 

разнообразието от впечатления. Трябва да има някакъв по-важен фактор. 

M: Налице е и духовен аспект. Разделението между външното и 

вътрешното е по-малко в Индия. Тук вътрешното по-лесно може да се 

изрази във външното. Интеграцията е по-лесна. Обществото не е толкова 

потискащо. 
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П: Да, на Запад е всичко тамас и раджас. В Индия има повече 

саттва, хармония и баланс. 

М: Не можеш ли да отидеш отвъд гуните? Защо да избираш саттва? 

Бъди това, което си, където и да си, не се тревожи за гуните. 

П: Нямам силата. 

М: Това просто показва, че си взел малко от Индия. Това, което 

наистина имаш, не може да се изгуби. Ако беше добре заземен в себе си, 

промяната на мястото нямаше да го засегне. 

П: В Индия духовният живот е лесен. На Запад не е така. Човек 

трябва да се пригажда към установения ред в много по-голяма степен. 

M: Защо не създаваш своя собствена среда? Светът има само толкова 

власт над теб, колкото ти му даваш. Въстани. Отиди отвъд дуалността, не 

прави разлика между Изтока и Запада. 

П: Какво може да се направи, когато човек попадне в една доста 

недуховна среда? 

M: Не прави нищо. Бъди себе си. Стой извън. Погледни отвъд. 

П: Възможно е да има сблъсъци у дома. Родителите рядко разбират. 

M: Когато знаеш истинското си битие, нямаш никакви проблеми. 

Можеш да угодиш на родителите си или не, да се ожениш или не, да 

направиш много пари или не; все едно е за теб. Просто действай според 

обстоятелствата, но в тясна връзка с фактите, с реалността във всяка 

ситуация. 

П: Това не е ли много извисено състояние? 

М: О, не, това е нормалното състояние. Ти го наричаш извисено, 

защото се страхуваш от него. Първо се освободи от страха. Виж, че няма от 

какво да се страхуваш. Безстрашието е вратата към Върховното. 

П: Никакви усилия няма да ме направят безстрашен. 

M: Безстрашието идва от само себе си, когато видиш, че няма от 

какво да се страхуваш. Когато ходиш по оживена улица, просто 

подминаваш хората. Някои ги виждаш, някои само поглеждаш набързо, но 

не спираш. Спирането е това, което създава задръстване на движението. 

Продължавай да се движиш! Пренебрегвай имената и формите, не се 

привързвай към тях; твоята привързаност е твоето робство. 

П: Какво трябва да направя, когато един мъж ме удари по лицето? 

М: Ще реагираш според твоя характер, вроден или придобит. 

П: Неизбежно ли е? Аз и светът осъдени ли сме да останем такива, 

каквито сме? 

M: Един бижутер, който иска да промени орнамент, първо го 

разтопява в безформено злато. По същия начин, човек трябва да се върне 

към своето оригинално състояние преди да могат да се появят ново име и 

форма. Смъртта е от съществено значение за подновяването. 
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П: Вие винаги подчертавате необходимостта от отиване отвъд, от 

отдръпване, от усамотение. Вие рядко използвате думите "правилно" и 

"погрешно". Защо така? 

M: Правилно е да бъдеш себе си, погрешно е да не бъдеш. Всичко 

останало е условно. Ти си готов да разделиш доброто от злото, защото 

имаш нужда от някаква основа за действие. Винаги се стремиш да правиш 

едно или друго. Но личностно мотивираното действие, въз основа на някоя 

ценностна система, насочено към някакъв резултат, е по-лошо от 

бездействието, понеже плодовете му са винаги горчиви. 

П: Осъзнатостта и любовта едно и също ли са? 

М: Разбира се. Осъзнаването е динамично, любовта е битие. 

Осъзнатостта е любов в действие. Сам по себе си умът може да 

актуализира колкото искаш възможности, но ако не са подбудени от 

любов, те са без стойност. Любовта предшества творението. Без нея има 

само хаос. 

П: Къде е действието в осъзнатостта? 

M: Ти си толкова неизлечимо оперативен! Ако няма движение, 

безпокойство, смут, ти не го наричаш действие. Хаосът е движение заради 

самото движение. Истинското действие не измества; то трансформира. 

Промяната на мястото е само транспортиране; промяната на сърцето е 

действие. Само помни, нищо възприемчиво не е реално. Дейността не е 

действие. Действието е скрито, неизвестно, непознаваемо. Можеш да 

знаеш само плода. 

П: Бог не върши ли всичко? 

M: Защо привнасяш външен вършител? Светът се пресъздава от само 

себе си. Това е един безкраен процес, преходното пораждащо преходно. 

Твоето его е това, което те кара да мислиш, че трябва да има вършител. Ти 

създаваш Бог по свой собствен образ, колкото и некадърен да е той. Чрез 

кино лентата на твоя ум ти проектираш света, както и Бог, за да му се 

дадат причина и цел. Всичко това е въображение - отстъпи от него. 

П: Колко трудно е да видиш света като чисто ментален! Осезаемата 

му реалност изглежда толкова убедителна. 

М: Именно мистерията на въображението го прави да изглежда 

толкова реален. Може да бъдеш целомъдрен или женен, монах или семеен 

човек; това не е най-важното. Ти роб ли си на своето въображение или не 

си? Каквото и решение да вземаш, каквато и работа да вършиш, това 

винаги ще бъде въз основа на въображение, на предположения, 

парадиращи като факти. 

П: Аз седя тук пред вас. Каква част от това е въображение? 

M: Цялото това нещо. Дори пространството и времето са 

въображаеми. 

П: Това означава ли, че аз не съществувам? 

M: Аз също не съществувам. Цялото съществуване е въображаемо. 
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П: Битието също ли е въображаемо? 

M: Чистото битие, изпълващо всичко и отвъд всичко, не е 

съществуване, което е ограничено. Всяко ограничение е въображаемо, 

само неограниченото е реално. 

П: Когато ме гледате, какво виждате? 

M: Виждам, че си въобразяваш, че си. 

П: Има много като мен. И все пак всеки е различен. 

M: Съвкупността от всички проекции е това, което се нарича маха-

мая, голямата илюзия. 

П: Но когато се вгледате в себе си, какво виждате? 

M: Зависи как гледам. Когато погледна през ума, виждам безброй 

хора. Когато погледна отвъд ума, виждам свидетеля. Отвъд свидетеля има 

безкрайна интензивност от празнота и тишина. 

П: Как да се отнасяме към хората? 

M: Защо да се правят планове и за какво? Такива въпроси показват 

тревожност. Взаимоотношението е нещо живо. Бъди в мир с твоето 

вътрешно себе и ще бъдеш в мир с всички. 

Осъзнай, че не си господар на това, което се случва, че не можеш да 

контролираш бъдещето освен в чисто техническите въпроси. Човешкото 

взаимоотношение не може да се планира, то е твърде богато и 

разнообразно. Просто бъди разбиращ и състрадателен, свободен от 

всякакво егоистично търсене. 

П: Със сигурност, аз не съм господар на това, което се случва. Негов 

роб по-скоро. 

M: Не бъди нито господар, нито роб. Остани отдръпнат. 

П: Това предполага ли избягване на дейността? 

M: Не можеш да избегнеш дейността. Тя се случва, както и всичко 

останало. 

П: Моите дейности, със сигурност, мога да контролирам. 

M: Опитай. Скоро ще видиш, че правиш това, което трябва. 

П: Мога да действам според волята си. 

M: Знаеш волята си единствено след като вече си действал. 

П: Помня желанията си, направения избор, взетите решения и 

действам в съответствие. 

M: Тогава паметта решава, не ти. 

П: Къде идвам аз? 

M: Ти правиш това възможно, като му обръщаш внимание. 

П: Няма ли такова нещо като свободна воля? Не съм ли свободен да 

желая? 

M: О, не. Ти си принуден да желаеш. В хиндуизма самата идея за 

свободна воля не съществува, така че няма дума за това. Волята е 

ангажимент, фиксация, обвързаност. 

П: Аз съм свободен да избирам моите ограничения. 
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M: Трябва да бъдеш свободен първо. За да бъдеш свободен в света, 

трябва да бъдеш свободен от света. В противен случай твоето минало 

решава за теб и твоето бъдеще. Ти си хванат между това, което се е 

случило и което трябва да се случи. Наречи го съдба или карма, но никога 

свобода. Първо се върни към истинското си битие и тогава действай от 

сърцето на любовта. 

П: В рамките на проявеното, кое е печата на непроявеното? 

M: Няма такъв. В момента, в който започнеш да търсиш печата на 

непроявеното, проявеното се разтваря. Ако се опиташ да разбереш 

непроявеното с ума, ти веднага отиваш отвъд ума, както, когато огънят се 

разбърква с дървена пръчка, ти изгаряш пръчката. Използвай ума да 

изследваш проявеното. Бъди като пиленцето, което кълве по черупката. Да 

спекулира за живота извън черупката не би било от голяма полза за него, 

но кълването на черупката разчупва черупката отвътре и освобождава 

пиленцето. По същия начин, счупи ума отвътре чрез изследване и излагане 

на неговите противоречия и абсурди. 

П: Копнежът да се пробие черупката, откъде идва той? 

М: От непроявеното. 

Глава 73 - Смъртта на ума е раждането на мъдростта 

Питащ: Преди да може да реализира истинската си природа, не е ли 

необходимо човек да бъде личност? Егото няма ли своята стойност? 

Махарадж: Личността е от малка полза. Тя е дълбоко въвлечена в 

делата си и е напълно невежа за нейното истинско битие. Докато 

свидетелското съзнание не започне да работи по личността и тя не се 

превърне в обект на наблюдение, а не в субект, реализацията не е 

осъществима. Именно свидетелят прави реализацията желателна и 

постижима. 

П: Идва момент в живота на човек, когато той става свидетел. 

М: О, не. Човекът няма да стане свидетел от само себе си. Това е като 

да очакваш студена свещ да започне да гори с хода на времето. Личността 

може да остане в мрака на невежеството завинаги, докато пламъкът на 

осъзнатостта не я докосне. 

П: Кой запалва свещта? 

M: Гуру. Неговите думи, неговото присъствие. В Индия много често 

това прави мантрата. Веднъж след като свещта е запалена, пламъкът ще 

консумира свещта. 

П: Защо мантрата е толкова ефективна? 

M: Постоянното повтаряне на мантрата е нещо, което личността не 

прави в името на себе си. Бенефициентът не е личността. Също както 

свещта не се увеличава като гори. 

П: Може ли човек да осъзнае себе си от само себе си? 
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М: Да, това се случва понякога в резултат на големи страдания. Гуру 

иска да ти спести безкрайната болка. Такава е неговата милост. Дори и 

когато няма наличен външен Гуру, винаги има садгуру, вътрешен Гуру, 

който ръководи и помага отвътре. Думите "външен" и "вътрешен" се 

отнасят единствено към тялото; в реалността всичко е едно, външното 

битие е само проекция на вътрешното. Осъзнаването идва сякаш от по-

високо измерение. 

П: Преди искрата да се запали и след това, каква е разликата? 

M: Преди искрата да е запалена няма свидетел да възприеме 

разликата. Личността може и да е съзнателна, но не е осъзната, че е 

съзнателна. Тя е напълно отъждествена с това, което тя мисли и чувства и 

преживява. Тъмнината, която е в нея, е нейно собствено творение. Когато 

тъмнината се постави под въпрос, тя се разтваря. Желанието да се 

подстави под въпрос е посадено от Гуру. С други думи, разликата между 

личността и свидетеля е като между това да не знаеш и да знаеш себе си. 

Светът, виждан в съзнанието, е с естеството на съзнание, когато има 

хармония (саттва); но когато се появяват активността и инертността 

(раджас и тамас), те закриват и изкривяват и ти виждаш фалшивото като 

истинско. 

П: Какво може да направи човек, за да се подготви за идването на 

Гуру. 

M: Самото желание да бъдеш готов означава, че Гуру е дошъл и 

пламъкът е запален. Може да бъде случайна дума или страница от книга; 

милостта на Гуру работи мистериозно. 

П: Има ли такова нещо като самоподготовка? Слушаме толкова 

много за йога садханата. 

М: Не личността е тази, която прави садхана. Личността е в 

неспокойствие и съпротива до самия край. Свидетелят е този, който работи 

върху личността, върху съвкупността от нейните илюзии, минали, 

настоящи и бъдещи. 

П: Как можем да знаем, че това, което казвате, е вярно? Макар, че е 

самодостатъчно и свободно от вътрешни противоречия, как можем да 

знаем, че това не е продукт на богато въображение, подхранвано и 

обогатявано чрез постоянно повтаряне? 

M: Доказателството за истината се крие в нейния ефект върху 

слушателя. 

П: Думите могат да имат много силен ефект. Като слуша или повтаря 

думи, човек може да изпита различни трансове. Преживяването на 

слушателя може да бъде предизвикано и не може да се разглежда като 

доказателство. 

M: Ефектът не е задължително да бъде преживяване. Той може да 

бъде промяна в характера, в мотивацията, в отношението към хората и към 

самия себе си. Трансове и видения, предизвикани от думи или от 
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наркотици, или от всякакви други сетивни или умствени средства, са 

временни и неубедителни. Истината за това, което се казва тук, е 

недвижима и вечна. И доказателството за това е в слушателя, в дълбоките 

и трайни промени в цялото му същество. Това не е нещо, което той може 

да постави под съмнение, освен ако той не се съмнява в собственото си 

съществуване, което е немислимо. Когато моята опитност става също и 

твоя опитност, какво по-добро доказателство искаш? 

П: Преживяващият е доказателство за своя опит. 

M: Да, но преживяващият не се нуждае от доказване. "Аз съм, и аз 

знам, че съм". Не можеш да питаш за допълнителни доказателства. 

П: Може ли да има истинско познание на нещата? 

M: Относително - да. Абсолютно - няма неща. Да се знае, че няма 

нищо, е истинно знание. 

П: Каква е връзката между относителното и абсолютното? 

М: Те са тъждествени. 

П: От коя гледна точка са тъждествени? 

M: Когато думите са изговорени, има тишина. Когато относителното 

приключи, остава абсолютното. Тишината преди думите да бяха изречени 

различна ли е от тишината, която идва след това? Тишината е една и без 

нея думите не биха могли да бъдат чути. Тя винаги е там - фон зад думите. 

Превключи фокуса на вниманието си от думите към тишината и ще я 

чуеш. Умът жадува за преживявания, споменът за които е взет за знание. 

Джнани е отвъд всякакви преживявания и паметта му е изпразнена от 

миналото. Той е изцяло несвързан с нещо определено. Но умът жадува за 

формулировки и дефиниции, винаги готов да прокара реалност във 

вербална форма. За всичко иска идея, защото без идеи ума го няма. 

Реалността в основата си е една, но умът няма да я остави на спокойствие и 

вместо това се занимава с нереалното. И все пак това е всичко, което умът 

може да направи - да разкрие нереалното като нереално. 

П: А виждането на реалното като реално? 

M: Няма такова състояние, като виждане на реалното. Кой да види 

какво? Може само да бъдеш реалното - което си, така или иначе. 

Проблемът е само умствен. Изостави фалшивите идеи, това е всичко. Няма 

нужда от истински идеи. Няма такива. 

П: Защо тогава сме насърчавани да търсим реалното? 

M: Умът трябва да има цел. За да се насърчи да се освободи от 

нереалното, му е обещано нещо в замяна. В действителност, няма нужда от 

цел. Да бъдеш свободен от лъжовното само по себе си е добро, то не иска 

отплата. Това е също като да бъдеш чист, което само по себе си е награда. 

П: Наградата не е ли себепознанието? 

M: Наградата на себепознанието е свободата от личното себе. Не 

можеш да знаеш знаещия, защото ти си знаещият. Фактът на знаенето 

доказва знаещия. Нямаш нужда от друго доказателство. Знаещият 
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познатото е непознаваем. Също както светлината е известна само в 

цветовете, така знаещият е познат в знанието. 

П: Нима знаещият е само подразбиране? 

M: Ти знаеш тялото, ума и чувствата си. Нима си само подразбиране? 

П: Аз съм подразбиране за другите, но не и за себе си. 

М: Аз също. Аз съм подразбиране за теб, но не и за себе си. Аз знам 

себе си, бидейки себе си. Както ти знаеш себе си като човек, бидейки 

такъв. Ти не си напомняш постоянно, че си човек. Само когато това дали 

си човек е поставено под въпрос, ти го отстояваш. По същия начин, аз 

знам, че аз съм всичко. Няма нужда да си повтарям постоянно: "Аз съм 

всичко, аз съм всичко". Само когато ме вземаш да бъда нещо определено, 

личност, аз протестирам. Както ти си човек през цялото време, така аз съм 

това, което съм - през цялото време. Каквото е лишено от изменение, ти си 

това извън всякакво съмнение. 

П: Когато питам откъде знаете, че сте джнани, вие отговаряте: "Аз 

не намирам никакво желание в мен". Това не е ли доказателство? 

М: Дори да бях изпълнен с желания, все още щях да продължавам да 

съм това, което съм. 

П: Аз самият, пълен с желания, и вие, пълен с желания; каква 

разлика щеше да има? 

M: Ти се идентифицираш с твоите желания и ставаш техен роб. За 

мен желанията са неща, наред с други неща, само облаци в умственото 

небе, и аз не се чувствам принуден да действам спрямо тях. 

П: Знаещият и неговото знание, те едно ли са или са две? 

М: Те са и двете. Знаещият е непроявеното, познатото е проявеното. 

Познатото е винаги в движение, то се променя, то няма собствена форма, 

няма къде да остава. Знаещият е неизменната опора на цялото знание; 

всяко има нужда от другото, но реалността е отвъд. Джнани не може да 

бъде познат, защото няма никой, който да бъде познат. Когато има 

личност, можеш да кажеш нещо за нея, но когато няма себеотъждествяване 

с индивида, какво може да се каже? Можеш да кажеш на джнани каквото и 

да е; въпросът му винаги ще бъде: "За кого говориш? Няма такова лице". 

Също както не можеш да кажеш нищо за вселената, защото тя включва 

всичко, така нищо не може да се каже за джнани, защото той е всичко, и 

все пак нищо конкретно. Имаш нужда от кука, за да може твоята снимка да 

виси на нея; когато няма кука, на какво ще виси снимката? За да 

локализираш нещо ти трябва пространство, за да поставиш едно събитие 

ти трябва време; но свободното от времето и пространственото не се 

поддава на манипулация. То прави всичко възприемчиво, но все пак 

самото то е отвъд възприятието. Умът не може да знае какво е отвъд ума, 

но умът е познат от това, което е отвъд него. Джнани не знае нито 

раждане, нито смърт; съществуване и несъществуване са едно и също за 

него. 
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П: Когато тялото ви умре, вие оставате. 

M: Нищо не умира. Тялото е просто въображение. Няма такова нещо. 

П: Преди да дойде другия век, вие ще бъдете мъртъв за всичко около 

вас. Тялото ви ще бъде покрито с цветя, след това изгорено, а пепелта 

разпръсната. Това ще бъде нашето преживяване. Какво ще бъде вашето? 

M: Времето ще приключи. Това се нарича Великата Смърт 

(махамритю), смъртта на времето. 

П: Това означава ли, че вселената и нейното съдържание ще бъдат 

прекратени? 

M: Вселената е твое лично преживяване. Как може да бъде 

засегната? Може да си изнасял лекция в продължение на два часа; къде е 

отишла, когато е приключила? Тя се е вляла в тишината, в която началото, 

средата и краят на лекцията са всички заедно. Времето спря, то беше, но 

вече не е. Тишината след живот на говорене и тишината след живот на 

мълчание е една и съща тишина. Безсмъртието е свободата от чувството 

"аз съм". И все пак това не е изчезване. Напротив, това е състояние 

безкрайно по-реално, осъзнато и щастливо, отколкото можеш да си 

представиш. Само его-съзнанието вече го няма. 

П: Защо Великата Смърт на ума съвпада с "малката смърт" на 

тялото? 

M: Тя не съвпада! Можеш да умреш сто пъти поред в умствено 

терзание. Или, можеш да поддържаш тялото си и да умреш само в ума. 

Смъртта на ума е раждането на мъдростта. 

П: Личността си отива и само свидетелят остава. 

M: Кой остава да каже: "аз съм свидетел". Когато не съществува "аз 

съм", къде е свидетелят? В безвременното състояние не съществува себе, в 

което да намериш убежище. 

Човекът, който носи колет се притеснява да не го загуби. Той е 

съзнателен за колета. Човекът, който пази чувството "аз съм" е 

себесъзнателен. Джнани не се държи за нищо и не може да се каже, че е 

съзнателен. И все пак той не е несъзнателен. Той е самото сърце на 

осъзнатостта. Ние го наричаме Дигамбара, облечен в космоса, Голият, 

отвъд всичко проявено. Не съществува име и форма, под които той може 

да се каже, че съществува, но той е единственият, който наистина е. 

П: Не мога да го схвана. 

M: Кой може? Умът има своите граници. Достатъчно е да те отведе 

до самите граници на познанието и да те накара да се изправиш пред 

необятността на неизвестното. Дали ще се гмурнеш в него зависи от теб. 

П: Какво ще кажете за свидетеля? Той реален ли е или е нереален? 

M: И двете. Последната останка от илюзията, първото докосване от 

реалното. Да се каже: "аз съм само свидетел", е както невярно, така и 

вярно; невярно заради думите "аз съм", вярно заради свидетеля. По-добре е 
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да се каже: "има свидетелстване". В момента, в който кажеш "аз съм", 

възниква цяла вселена заедно със своя създател. 

П: Друг въпрос: можем ли да визуализираме личността и Себето като 

двама братя, малък и голям? Малкият брат е палав и егоистичен, груб и 

неспокоен, докато големият брат е интелигентен и мил, разумен и 

внимателен, свободен от телесното съзнание с неговите желания и 

страхове. Големият брат знае малкия, но малкият е незапознат с големия и 

мисли себе си за изцяло сам. Гуруто идва и казва на по-малкия: "Ти не си 

сам, ти идваш от много добро семейство, брат ти е много забележителен 

човек, мъдър и добър, и той те обича много. Помни го, мисли за него, 

намери го, служи му, и ще станеш едно с него". Сега, въпросът е има ли 

две в нас, личното и индивидуално, фиктивно себе и истинско себе, или 

това е само едно сравнение? 

M: И двете. Те изглеждат две, но при изследване се установява, че са 

едно. Двойствеността трае само докато не се поставя под въпрос. 

Троицата: ум, себе и дух (вякти, вякта, авякта), когато бъде прозряна, 

става единство. Това са форми на преживяване: на привързаност, на 

непривързаност, на трансцендентност. 

П: Вашето предположение, че ние сме в състояние на сънуване, 

прави вашата позиция непоклатима. Каквото и възражение да повдигнем, 

вие просто отричате неговата валидност. Човек не може да дискутира с 

вас! 

M: Желанието да се дискутира също е просто желание. Желанието да 

знаеш, да имаш силата, дори и желанието да съществуваш са просто 

желания. Всеки иска да бъде, да оцелее, да продължи, защото никой не е 

сигурен в себе си. Но всеки е безсмъртен. Ти правиш себе си смъртен, като 

се вземаш за тялото. 

П: Тъй като сте открил свободата си, няма ли да ми дадете малко от 

нея? 

M: Защо малко? Вземи цялата. Вземи я, готова е за вземане. Но ти се 

страхуваш от свободата! 

П: Свами Рамдас трябвало да се справи с подобна молба. Няколко 

поклонници се събирали около него един ден и започнали да го молят за 

освобождение. Рамдас слушал с усмивка и тогава изведнъж станал 

сериозен и казал: "Вие може да я имате, тук и сега, абсолютна и постоянна 

свобода. Който я иска, да излезе напред". Никой не помръднал. Три пъти 

той повторил офертата. Никой не приел. Тогава той казал: "Оттеглям 

предложението." 

M: Привързаността унищожава куража. Даващият винаги е готов да 

даде. Приемащият отсъства. Свободата означава оставяне. Хората просто 

не искат да отпуснат всичко. Те не знаят, че крайното е цената на 

безкрайното, както смъртта е цената на безсмъртието. Духовната зрялост 

лежи в готовността да се остави всичко. Отказването е първата стъпка. Но 
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истинският отказ е в осъзнаването, че няма нищо за отказване, защото 

нищо не е твое. То е като заспиването в дълбок сън - ти не се отказваш от 

леглото си, когато дойде съня - просто го забравяш. 

Глава 74 - Истината е тук и сега 

Питащ: Моят въпрос е: Какво е доказателството за истината? 

Последователите на всяка религия, метафизична или политическа, 

философска или етическа, са убедени, че само тяхната е истинска, че 

всичко друго е лъжа и те вземат своето собствено непоклатимо убеждение 

за доказателство за истината. "Убеден съм, значи трябва да е истина", 

казват те. Струва ми се, че никоя философия или религия, никоя доктрина 

или идеология, колкото и да е завършена, без вътрешни противоречия и 

емоционално привлекателна, не може да бъде доказателство за своята 

собствена истина. Те са като дрехи, които хората обличат, които варират в 

зависимост от времето и обстоятелствата, и следват модните тенденции. 

Сега, може ли да има религия или философия, която е истинна и 

която не зависи от нечие убеждение? Нито от писания, защото те отново 

зависят от вярата на някого в тях. Има ли истина, която да не зависи от 

вярване, която не е субективна? 

Махарадж: Ами науката? 

П: Науката се върти в кръг, тя свършва там, където започва, със 

сетивата. Тя се занимава с преживяването, а преживяването е субективно. 

Няма две лица, които да имат същото преживяване, въпреки че могат да го 

изразят с едни и същи думи. 

M: Трябва да търсим истината отвъд ума. 

П: Сър, имал съм достатъчно трансове. Всяка дрога може да ги 

предизвика евтино и бързо. Дори класическите самадхита, причинени от 

дишането или ментални упражнения, не са много по-различни. Има 

кислородни самадхита и въглеродно-диоксидни самадхита и 

самоиндуцирани самадхита, причинени от повторение на формула или 

верига от мисли. Монотонността е приспивателно. Не мога да приема 

самадхи, колкото и да е славно, като доказателство за истината. 

M: Самадхи е отвъд преживяването. То е състояние без качества. 

П: Липсата на преживяване се дължи на невнимание. То се появява 

отново с вниманието. Затварянето на очите не опровергава светлината. 

Приписването на реалност на негативни състояния няма да ни отведе 

далеч. Самото отрицание съдържа потвърждение. 

М: В известен смисъл си прав. Но не виждаш ли, че искаш 

доказателство за истината, без да обясниш каква истина имаш предвид и 

какво доказателство ще те задоволи? Можеш да докажеш каквото и да е, 

стига да вярваш на своето доказателство. Но какво ще докаже, че 

доказателството е вярно? Лесно мога да те докарам до приемането, че ти 
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знаеш само, че съществуваш - че ти си единственото доказателство, което 

може да имаш за каквото и да е. Но аз не идентифицирам самото 

съществуване с реалността. Съществуването е моментно, винаги във 

времето и пространството, докато реалността е неизменна и 

всепроникваща. 

П: Сър, аз не знам какво е истина и какво може да я докаже. Не ме 

оставяйте на собствените ми знания. Нямам такава. Тук вие сте 

познаващият истината, не аз. 

M: Ти отказваш свидетелството като доказателство за истината: 

опитът на другите не ти е от полза, ти отхвърляш всички изводи от 

съответстващите изявления на многобройните независими свидетели; 

значи ти трябва да ми кажеш, какво е доказателството, което ще те 

задоволи, какъв е твоя тест за валидно доказателство? 

П: Честно казано, аз не знам какво прави доказателството такова. 

М: Ами собствения ти опит? 

П: Нито моя опит, нито дори съществуването. Те зависят от това да 

бъда съзнателен. 

М: А това да си съзнателен от какво зависи? 

П: Не знам. По-рано, щях да кажа: от тялото ми; сега виждам, че 

тялото е вторично, а не първично, и не може да се разглежда като 

доказателство за съществуване. 

M: Радвам се, че си изоставил идеята аз-съм-тялото, основният 

източник на грешки и страдание. 

П: Аз съм я изоставил интелектуално, но чувството да съм 

определеното, личността, все още е с мен. Мога да кажа: "аз съм", но какво 

съм, не мога да кажа. Знам, че съществувам, но не знам какво съществува. 

По какъвто и начин да се изкажа, се изправям пред неизвестното. 

M: Самото ти битие е реалното. 

П: Със сигурност, ние не говорим за едно и също нещо. Аз не съм 

някакво абстрактно битие. Аз съм личност, ограничена и осъзнаваща 

своите ограничения. Аз съм един факт, но съм най-несолидният факт. 

Нищо не мога да построя върху моментното ми съществуване като 

личност. 

M: Твоите думи са по-мъдри от теб! Като личност, твоето 

съществуване е моментно. Но ти си само една личност ли си? Въобще 

личност ли си? 

П: Как да отговоря? Моето усещане за съществуване само доказва, че 

съм; то не доказва нищо, което е независимо от мен. Аз съм относителен, 

както създание, така и създател на относителното. Абсолютното 

доказателство за абсолютната истина - какво е това, къде е тя? Може ли 

самото чувство "аз съм" да е доказателство за реалността? 

М: Не, разбира се. "Аз съм" и "светът е" са относителни и условни. 

Те се дължат на склонността на ума да проектира имена и форми. 
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П: Имена и форми и идеи и убеждения, но не и истината. Ако не 

бяхте вие, щях да приема относителността на всичко, включително и на 

истината, и щях да се науча да живея с предположения. Но после ви 

срещнах и ви чух да говорите за Абсолюта като за в моя достъп, а също и 

като за изключително желателен. Думи като мир, блаженство, вечност, 

безсмъртие, привлякоха вниманието ми, тъй като те предлагат свобода от 

болката и страха. Моите вродени инстинкти, търсенето на удоволствие и 

любопитството, се събудиха и аз започнах да изследвам областта, която 

отворихте. Всичко изглежда изключително атрактивно и естествено аз 

питам. Постижимо ли е? Реално ли е? 

М: Ти си като дете, което казва: Докажете, че захарта е сладка и само 

след това ще я лапна. Доказателството за сладостта е в устата, не в захарта. 

За да знаеш, че тя е сладка, трябва да я опиташ, няма друг начин. Разбира 

се, първо започваш с питане: Това захар ли е? Сладка ли е? и ти приемеш 

моето уверение, докато не я опиташ. Само тогава всички съмнения се 

разтварят и твоето знание става от първа ръка и непоклатимо. Аз не те 

моля да ми вярваш. Просто ми се довери само дотолкова, колкото да 

започнеш. Всяка стъпка или се самодоказва, или се самоопровергава. Ти 

като че ли искаш доказването на истината да предхожда истината. И какво 

ще бъде доказателството на доказателството? Виждаш ли, попадаш в 

регрес. За да го прекъснеш, трябва да сложиш край на искането на 

доказателства и да приемеш, само за момент, нещо за истина. Няма 

значение какво е то. То може да бъде Бог, или мен, или твоето себе. Във 

всеки случай ти приемаш нещо неизвестно или някой непознат за истина. 

Сега, ако действаш според истината, която си приел, дори за момент, 

много скоро ще бъдеш доведен до следващата стъпка. Това е като 

изкачване на дърво в тъмното - можеш да се хванеш за следващия клон, 

само когато си се настанил на предишния. В науката това се нарича 

експериментален подход. За да докажеш една теория, ти извършваш 

експеримент в съответствие с инструкциите за експлоатация, оставени от 

тези, които са направили експеримента преди теб. В духовното търсене, 

веригата от експерименти, които трябва да се преминат, се нарича Йога. 

П: Има толкова много видове Йога, кой да избера? 

М: Разбира се, всеки джнани ще покаже пътя на собственото си 

постижение, тъй като него той знае най-интимно. Но повечето от тях са 

много либерални и адаптират своите съвети към нуждите на питащия. 

Всички пътища водят до пречистване на ума. Нечистият ум е непрозрачен 

за истината; чистият ум е прозрачен. Истината може да се види през него 

лесно и ясно. 

П: Съжалявам, но аз като че ли не мога да предам моето затруднение. 

Аз питам за доказателство за истината, а ми се дават методи за постигането 

й. Ако приемем, че спазвам методите и постигна някое най-прекрасно и 

желано състояние, как да узная, че състоянието ми е истинно? Всяка 
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религия започва с вяра и обещава някакъв екстаз. Дали екстазът е с 

природата на реалното или е продукт на вярата? Защото ако това е 

предизвикано състояние, аз няма да имам нищо общо с него. Вземете 

християнството, което казва: Исус е вашият Спасител, вярвайте и бъдете 

спасени от греха. Когато питам съгрешаващ християнин, как така той не е 

бил спасен от греха, въпреки вярата си в Христос, той отговаря: Моята 

вяра не е съвършена. Отново сме в омагьосания кръг - без съвършена вяра 

- няма спасение, без спасение - няма съвършена вяра, следователно няма 

спасение. Наложени са условия, които са неизпълними, а след това сме 

обвинявани, че не ги изпълняваме. 

М: Вие не си давате сметка, че настоящото ви будно състояние идва 

от невежество. Твоят въпрос за доказване на истината е роден от 

невежество за реалността. Ти се свързваш с твоите сетивни и умствени 

състояния на съзнанието в точката на "аз съм", докато реалността не е 

предадена, не е в контакт, не е преживяна. Ти толкова силно приемаш 

дуалността за даденост, че дори не забелязваш това, докато за мен 

разнообразието и многообразието не създават разделение. Ти си 

представяш реалността да стои отделно от имената и формите, докато за 

мен имената и формите са постоянно променящите се изражения на 

реалността и не са отделно от нея. Ти питаш за доказване на истината, 

докато за мен цялото съществуване е доказателство. Ти разделяш 

съществуването от битието и битието от реалността, докато за мен всичко 

това е едно. Колкото и силно да си убеден в истинността на твоето будно 

състояние, ти не претендираш, че е постоянно и неизменно, както аз правя, 

когато говоря за моето. И все пак аз не виждам разлика между нас, освен, 

че ти си въобразяваш неща, а аз не. 

П: Първо ме лишавате от правото да питам за истината, а след това 

ме обвинявате, че си въобразявам! Каквото е въображение за вас, е 

реалност за мен. 

M: Докато не изследваш. Аз не те обвинявам в нищо. Аз само те 

моля да поставяш под въпрос мъдро. Вместо да търсиш доказателство за 

истината, която не знаеш, провери доказателствата, които имаш, за това, 

което вярваш, че знаеш. Ще откриеш, че не знаеш нищо със сигурност - 

имаш доверие на слухове. За да знаеш истината, трябва да преминеш през 

собственото си преживяване. 

П: Аз ужасно се страхувам от самадхита и други трансове, 

независимо от тяхната причина. Питие, напушване, треска, дрога, дишане, 

пеене, тресене, танцуване, въртене, молене, секс или гладуване, мантри 

или някоя шеметна абстракция, може да ме извади от моето будно 

състояние и да ми даде някакво преживяване, необикновено, понеже е 

непознато. Но когато причината престане, ефектът се разтваря и само 

споменът остава, натрапчив, но избледняващ. 
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Нека се откажем от всички средства и техните резултати, защото 

резултатите са обвързани със средствата; нека да поставим въпроса 

наново; може ли истината да се намери? 

M: Къде е обиталището на истината, където можеш да отидеш в 

нейното търсене? И как ще знаеш, че си я намерил? Какъв пробен камък 

ще донесеш със себе си, за да я тестваш? Ти си обратно при първоначалния 

си въпрос: Какво е доказателството за истината? Трябва да има нещо 

нередно в самия въпрос, понеже си склонен да го повтаряш отново и 

отново. Защо питаш какви са доказателствата за истината? Не е ли защото 

не знаеш истината от първа ръка и се страхуваш, че може да бъдеш 

измамен? Ти си представяш, че истината е нещо, което носи името 

"истина", и че е добре да го имаш, при условие, че е автентично. Затова те 

е страх да не бъдеш излъган. Ти си тръгнал да пазаруваш за истината, но не 

се доверяваш на търговците. Ти се страхуваш от фалшификации и 

имитации. 

П: Аз не се страхувам от това да бъда измамен. Страхувам се да не 

мамя себе си. 

М: Но ти мамиш себе си в твоето невежество за истинските си 

мотиви. Ти питаш за истината, но всъщност просто търсиш комфорт, който 

искаш да продължи вечно. Сега, нищо, никое умствено състояние, не може 

да продължи вечно. Във времето и пространството винаги има 

ограничение, защото самите време и пространство са ограничени. А в 

безвременното думата "завинаги" няма никакъв смисъл. Същото е с 

"доказването на истината". В сферата на не-дуалността всичко е 

завършено, свое собствено доказателство, смисъл и цел. Където всичко е 

едно, не са нужни никакви подкрепи. Ти си представяш, че постоянството 

е доказателство за истината, че това, което трае по-дълго, е някак си по-

вярно. Времето става мярка за истината. А тъй като времето е в ума, умът 

става арбитър и търси в себе си за доказателство на истината - задача, 

напълно невъзможна и безнадеждна! 

П: Сър, ако бяхте казали: Нищо не е вярно, всичко е относително, аз 

бих се съгласил с вас. Но вие поддържате това, че има истина, реалност, 

съвършено знание, затова питам: Какво е това и как да го знам? И какво е 

това, което ще ме накара да кажа: Да, Махарадж беше прав? 

M: Ти се държиш за необходимостта от доказване, свидетелство, 

авторитет. Ти все още си представяш, че истината трябва да бъде посочена 

и да ти се каже: "Виж, тук е истината". Това не е така. Истината не е 

резултат от усилия, краят на пътя. Тя е тук и сега, в самия копнеж и в 

нейното търсене. Тя е по-близо отколкото ума и тялото, по-близо 

отколкото чувството "аз съм". Ти не я виждаш, защото гледаш твърде 

надалеч от себе си, извън най-съкровеното ти битие. Ти си обективизирал 

истината и настояваш за своите стандарти, доказателства и тестове, които 

са приложими само за неща и мисли. 
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П: Всичко, което мога да разбера от това, което казвате е, че 

истината е отвъд мен и аз не съм квалифициран да говоря за това. 

M: Ти си не само квалифициран, но си самата истина. Само че 

бъркаш фалшивото за истина. 

П: Вие изглежда казвате: Не питай за доказателства за истината. 

Занимавай се само с неистината. 

M: Откриването на истината е в разпознаването на фалшивото. 

Можеш да знаеш това, което не е. Това, което е - можеш само да бъдеш. 

Знанието е по отношение на известното. В известен смисъл то е 

противоположността на невежеството. Когато невежеството не е, къде е 

необходимостта от знание? Сами по себе си нито невежеството, нито 

знанието, имат съществуване. Те са само състояния на ума, които отново 

са само привидност на движение в съзнанието, което в същността си е 

неизменно. 

П: Истината в сферата на ума ли е или е отвъд? 

М: Тя не е никое от двете, тя е и двете. Тя не може да се опише с 

думи. 

П: Това е, което чувам през цялото време – неизразима 

(анирвачания). Това не ме прави по-мъдър. 

M: Вярно е, че това често покрива пълно невежество. Умът може да 

работи с неща собствено производство, той просто не може да отиде отвъд 

себе си. Това, което не е нито сетивно, нито умствено, и все пак без което 

нито сетивното, нито умственото, може да съществува, не може да се 

съдържа в тях. Разбери, че умът има своите граници; за да отидеш отвъд, 

трябва да склониш към тишината. 

П: Може ли да се каже, че действието е доказателство за истината? 

То не може да бъде вербализирано, но може да бъде демонстрирано. 

M: Нито действие, нито бездействие. Тя е отвъд двете. 

П: Може ли човек някога да каже: "Да, това е вярно"? Или той е 

ограничен до отричане на фалшивото? С други думи, истината чисто 

отрицание ли е? Или, идва ли момент, когато тя става твърдение? 

M: Истината не може да се опише, но тя може да се преживее. 

П: Преживяването е субективно, то не може да бъде споделено. 

Вашите преживявания ме оставят където съм. 

M: Истината може да се преживее, но тя не е просто опит. Аз я знам 

и мога да я предам, но само ако си отворен за нея. Да бъдеш отворен, значи 

да не искаш нищо друго. 

П: Аз съм пълен с желания и страхове. Това означава ли, че не съм 

достоен за истината? 

M: Истината не е награда за добро поведение, нито приз за 

преминаване на някакви тестове. Тя не може да бъде предизвикана. Тя е 

първичният, нероденият, древният източник на всичко, което е. Ти си 

достоен, защото ти си. Не е нужно да заслужиш истината. Тя е твоя 
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собствена. Просто спри да я избягваш, тичайки след нея. Стой 

неподвижен, бъди тих. 

П: Сър, ако искате тялото да бъде неподвижно, а умът - тих, кажете 

ми как се прави. В себеосъзнаването виждам тялото и ума да бъдат 

движени от причини извън моя контрол. Наследствеността и околната 

среда напълно ме доминират. Могъщото "аз съм", създателят на вселената, 

може да бъде унищожен от наркотици временно, или от капка отрова - за 

постоянно. 

M: Отново, ти вземаш себе си за тялото. 

П: Дори и да отхвърля това тяло от кости, кръв и плът като не-аз, все 

още оставам с финото тяло, съставено от мисли и чувства, спомени и 

въображение. Ако отхвърля също и тях като не-аз, аз все още оставам със 

съзнанието, което също е един вид тяло. 

M: Ти си съвсем прав, но не трябва да спираш дотук. Отиди отвъд. 

Нито съзнанието, нито "аз съм" в неговия център, си ти. Истинското ти 

битие е изцяло не-себе-съзнателно, напълно свободно от всички 

себеотъждествявания с каквото и да било, грубо, фино или 

трансцедентално. 

П: Може да си въобразявам, че съм отвъд. Но какво доказателство 

имам? За да бъда, аз трябва да бъда някой. 

М: Точно обратното е. За да бъдеш, трябва да си никой. Да се 

мислиш за нещо или някого, е смърт и ад. 

П: Аз прочетох, че в древен Египет хората са били запознати с някои 

мистерии, в които под въздействието на наркотици или заклинания, те са 

били изхвърляни от телата си и в действителност са могли да изпитат да 

стоят извън тях и да гледат техните собствени лежащи форми. Това имало 

за цел да ги убеди в реалността на съществуването след смъртта и да се 

създаде в тях дълбока загриженост за крайната си съдба, толкова 

печелившо за държавата и храма. Себеидентификацията с личността, 

притежаваща тялото, оставала. 

M: Тялото е направено от храна, така както умът е направен от 

мисли. Виж ги такива, каквито са. Не-идентификацията, когато е 

естествена и спонтанна, е освобождение. Не е нужно да знаеш за какво си. 

Достатъчно е да знаеш какво не си. Какво си, ти никога няма да узнаеш, 

защото всяко откритие разкрива нови измерения за покоряване. 

Непознатото няма граници. 

П: Това предполага ли невежество завинаги? 

М: Това означава, че невежеството никога не е било. Истината е в 

откриването, не в откритото. А за откриването няма начало и край. 

Постави под въпрос ограниченията, отиди отвъд, поставяй си привидно 

невъзможни задачи - това е начинът. 
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Глава 75 - В мир и тишина ти растеш 

Питащ: Индийската традиция казва, че Гуру е крайно необходим. За 

какво е крайно необходим? Майката е крайно необходима за даването на 

тяло на детето. Но тя не дава душата. Нейната роля е ограничена. Как 

стоят нещата с Гуру? Неговата роля също ли е ограничена, и ако е така, от 

какво? Или той въобще е незаменим, дори абсолютно незаменим? 

Махарадж: Най-вътрешната светлина, сияеща мирно и предвечно в 

сърцето, е истинският Гуру. Всички други просто показват пътя. 

П: Мен не ме интересува вътрешния Гуру, само този, който показва 

пътя. Има хора, които смятат, че без Гуру Йога е недостъпна. Те са винаги 

в търсене на правилния Гуру, сменяйки ги един след друг. Каква стойност 

имат такива Гурута? 

М: Те са временни, обвързани със срокове Гурута. Можеш да ги 

намериш във всички сфери на живота. Имаш нужда от тях за придобиване 

на някакви познания или умения. 

П: Майката е в рамките на продължителността на живота, тя започва 

при раждането и завършва със смъртта. Тя не е завинаги. 

M: По подобен начин, обвързаният със срокове Гуру не е вечен. Той 

изпълнява целта си и отстъпва своето място на следващия. Това е съвсем 

естествено и няма укор за това. 

П: За всеки вид знание или умение трябва да имам отделен Гуру? 

М: Не може да има правило по тези въпроси, с изключение на едно: 

"външното е преходно, най-вътрешното - постоянно и неизменно", макар и 

вечно ново в проява и действие. 

П: Каква е връзката между вътрешния и външните Гурута? 

M: Външният представлява вътрешния, вътрешният приема външния 

- за известно време. 

П: Чие е усилието? 

M: На ученика, разбира се. Външният Гуру дава указанията, 

вътрешният изпраща силата; бдителното приложение е на ученика. Без 

воля, интелигентност и енергия от страна на ученика външният Гуру е 

безпомощен. Вътрешният Гуру не изпуска своя шанс. Невъзприемчивостта 

и грешните преследвания водят до криза и ученикът се събужда за 

собствената си тегоба. Мъдър е онзи, който не чака за шок, който може да 

бъде доста груб. 

П: Това заплаха ли е? 

М: Не е заплаха, а предупреждение. Вътрешният Гуру не се ангажира 

с ненасилие. Той може да бъде доста груб понякога, до точката на 

разрушаване на опърничавата или извратената личност. Страданието и 

смъртта, както живота и щастието, са неговите инструменти на работа. 

Само в дуалността ненасилието става обединяващ закон. 

П: Трябва ли човек да се плаши от неговото собствено Себе? 
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М: Не трябва да се плаши, защото Себето ти иска доброто. Но то 

трябва да бъде взето на сериозно. То призовава за внимание и послушание; 

когато не е послушано, то се превръща от убеждение в принуждение; 

защото, докато то може да изчаква, не ще бъде отречено. Трудността не 

принадлежи на Гуру, вътрешният или външният. Гуруто е винаги на 

разположение. Зрял ученик е това, което липсва. Когато човек не е готов, 

какво може да бъде направено? 

П: Готов или желаещ? 

М: И двете. Става дума за едно и също. В Индия ние го наричаме 

адхикари. Това означава както способен, така и достоен. 

П: Може ли външният Гуру да даде посвещение (дикша)? 

M: Той може да даде всякакви видове посвещения, но посвещението 

в Реалността трябва да дойде отвътре. 

П: Кой дава крайното посвещение? 

М: То се дава от Себето. 

П: Имам чувството, че се въртим в кръг. В края на краищата, аз знам 

само себето, настоящото, емпиричното себе. Вътрешното или Висше Себе 

е само една идея, породена да обясни и да насърчи. Ние говорим за него 

като за имащо самостоятелно съществуване. То няма такова. 

M: Външното себе и вътрешното себе - и двете са въображаеми. 

Обсесията да бъдеш "аз" се нуждае от друга обсесия със "свръх-Аз", за да 

бъде излекувана, така както човек се нуждае от друг трън, за да се 

премахне един трън, или от друга отрова, за да се неутрализира една 

отрова. Всички твърдения призовават към отричане, но това е само 

първата стъпка. Следващата е да се отиде отвъд двете. 

П: Аз разбирам, че външният Гуру е необходим, за да насоча 

вниманието си към себе си и към спешната необходимост да направя нещо 

за себе си. Разбирам също колко безпомощен е той, когато стане въпрос за 

някоя дълбока промяна в мен. Но тук вие привнасяте садгуру, вътрешният 

Гуру, безначален, неизменен, коренът на съществуването, постоянното 

обещание, сигурната цел. Той концепция ли е или е реалност? 

M: Той е единствената реалност. Всичко останало е сянка, хвърлена 

от тяло-ума (деха-будхи) върху лицето на времето. Разбира се, дори и 

сянката е свързана с реалността, но сама по себе си тя не е реална. 

П: Аз съм единствената реалност, която знам. Садгуру е там, само 

докато мисля за него. Какво печеля като пренасоча реалността към него? 

M: Твоята загуба е твоята печалба. Когато сянката се види като 

просто една сянка, ти спираш да я следваш. Ти се обръщаш и откриваш 

слънцето, което беше там през цялото време - зад гърба ти! 

П: Вътрешният Гуру също ли дава учения? 

M: Той дава убеждението, че ти си вечен, неизменен, реалност-

съзнание-любов, във и отвъд всички проявления. 

П: Убеждението не е достатъчно. Трябва да има сигурност. 
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M: Точно така. Но в този случай сигурността приема формата на 

кураж. Страхът престава напълно. Това състояние на безстрашие е толкова 

безпогрешно ново, все пак дълбоко чувствано като свое собствено, че то не 

може да бъде отречено. Това е като да обичаш собственото си дете. Кой 

може да постави това под съмнение? 

П: Чуваме за напредък в нашите духовни усилия. Какъв напредък 

имате предвид? 

M: Когато отидеш отвъд напредъка, ти ще знаеш какво е напредък. 

П: Какво ни кара да прогресираме? 

M: Тишината е основния фактор. В мир и тишина ти растеш. 

П: Умът е толкова тотално неспокоен! За да се усмири, какъв е 

начинът? 

M: Довери се на учителя. Вземи моя собствен случай. Моят Гуру ми 

нареди да внимавам в чувството "аз съм" и да не обръщам внимание на 

нищо друго. Просто се подчиних. Не следвах конкретен начин на дишане 

или медитация, или изучаване на писания. Какво и да се случеше, аз 

отвръщах вниманието си и оставах с усещането "аз съм". Това може да 

изглежда прекалено просто, дори примитивно. Единствената ми причина 

да го правя бе, че моят Гуру ми каза така. И все пак проработи! 

Послушанието е мощен разтворител на всички желания и страхове. 

Просто се отвърни от всичко, с което се занимава ума; прави каквато 

работа трябва да свършиш, но избягвай нови задължения; поддържай се 

празен, поддържай се отворен, не се съпротивлявай на това, което идва 

неканено. 

Накрая достигаш до едно състояние на незахващане, на радостна 

непривързаност, на вътрешна лекота и свобода - неописуема, но 

удивително реална. 

П: Когато един търсач на истината искрено практикува неговата 

Йога, неговият вътрешен Гуру насочва ли го и помага ли му или той го 

оставя сам на себе си и просто изчаква резултата? 

M: Всичко се случва от само себе си. Нито търсещият, нито Гуру 

правят нещо. Нещата се случват, така както се случват; обвиненията или 

похвалите се раздават по-късно, след като се появи чувството на вършител. 

П: Колко странно! Със сигурност вършителят е преди деянието. 

М: Обратното е; деянието е факт, извършителят е само концепция. 

Самото ти говорене показва, че докато делото е сигурно, извършителят е 

съмнителен; изместването на отговорността е игра, изключително присъща 

на човека. Като се има предвид безкрайния списък от фактори, необходими 

за да се случи нещо, може само да се признае, че всичко е отговорно за 

всичко, колкото и да е непряко това. Чувството на вършител е мит, роден 

от илюзията за "аз" и "мое". 

П: Колко е мощна илюзията! 

M: Без съмнение, понеже е базирана на реалността. 
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П: Какво е реално в нея? 

M: Открий; чрез различаване и отхвърляне на всичко, което е 

нереално. 

П: Аз не разбрах добре ролята на вътрешното себе в духовното 

начинание. Кой извършва усилието? Външното себе или вътрешното? 

М: Ти си измислил думи като усилие, вътрешно, външно, себе и т.н., 

и се стремиш да ги наложиш върху реалността. Нещата просто се случват 

да бъдат, такива каквито са, но ние искаме да ги надстроим по модел, 

определен от структурата на нашия език. Толкова силен е този навик, че 

ние сме склонни да отричаме реалността на това, което не може да се 

вербализира. Ние просто отказваме да видим, че думите са просто 

символи, свързани с обичая и навика на повтарящите се преживявания. 

П: Каква е стойността на духовните книги? 

М: Те помагат за разсейване на невежеството. Те са полезни в 

началото, но стават пречка в края. Човек трябва да знае кога да ги 

изхвърли. 

П: Каква е връзката между атма и саттва, между Себето и 

универсалната хармония? 

M: Като между слънцето и неговите лъчи. Хармония и красота, 

разбиране и обич - всички те са прояви на реалността. Това е реалността в 

действие, влиянието на духа върху материята. Тамас замъглява, раджас 

изкривява, саттва хармонизира. С узряването на саттва всички желания 

и страхове приключват. Истинското битие се отразява в ума неизкривено. 

Материята е избавена, духът - разкрит. Двете са видени като едно. Те 

винаги са били едно, но несъвършеният ум ги е виждал като две. 

Съвършенството на ума е човешката задача, понеже материята и духът се 

срещат в ума. 

П: Чувствам се като един човек пред врата. Знам, че вратата е 

отворена, но тя се охранява от кучетата на желанията и страха. Какво да 

правя? 

M: Подчинявай се на учителя и се пребори с кучетата. Дръж се така, 

сякаш не са били там. Отново, послушанието е златното правило. 

Свободата е спечелена с послушание. За да избяга от затвора, човек трябва 

безпрекословно да изпълнява инструкциите, дадени от тези, които работят 

за неговото освобождаване. 

П: Думите на Гуру, когато са само чути, имат малка сила. Човек 

трябва да има вяра, за да им се подчини. Какво създава такава вяра? 

M: Когато му дойде времето, вярата идва. Всичко идва навреме. Гуру 

е винаги готов да споделя, но няма приемащи. 

П: Да, Шри Рамана Махарши обичаше да казва: Гурута има много, 

но къде са учениците? 

М: Е, с течение на времето всичко се случва. Всички ще преминат 

през това, нито една душа (джива) няма да се изгуби. 
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П: Много се боя да не взема интелектуалното разбиране за 

реализация. Аз мога и да говоря за истината без да я знам и мога да я знам 

без да кажа нито една дума. 

Разбирам, че тези разговори ще бъдат публикувани. Какво ще бъде 

тяхното въздействие върху читателя? 

М: Във внимателния и дълбокомислен читател те ще узреят и ще 

дадат цвят и плод. Думите, основани на истината, ако са напълно тествани, 

имат своя собствена сила. 

Глава 76 - Да знаеш, че не знаеш, е истинно знание 

Махарадж: Има тяло. Вътре в тялото изглежда, че има наблюдател, а 

навън - един свят под наблюдение. Наблюдателят и наблюдаването, както 

и наблюдаваният свят - всички се появяват и изчезват заедно. Отвъд 

всички тях има празнота. Тази празнота е една за всички. 

Питащ: Това, което казвате изглежда просто, но не всеки ще го каже. 

Вие и само вие говорите за трите и празнотата отвъд. Аз виждам само 

света, който включва всичко. 

M: Дори и "аз съм"? 

П: Дори и "аз съм". "Аз съм" е там, защото светът е там. 

М: И светът е там, защото "аз съм" е там. 

П: Да, важи в двете посоки. Аз не мога да разделя двете, нито да ида 

отвъд, не мога да кажа, че нещо е, освен ако не го преживея, но и не мога 

да кажа, че нещо не е, понеже не го преживявам. Какво е това, което 

преживявате, което ви кара да говорите с такава увереност? 

M: Аз знам себе си, какъвто съм - безвременен, безпространствен, 

безпричинен. Случва се да не знаеш, тъй като си погълнат от други неща. 

П: Защо съм толкова погълнат? 

M: Защото се интересуваш. 

П: Какво ме кара да се интересувам? 

M: Страхът от болка, желанието за удоволствие. Приятното е краят 

на болката, а болезненото е краят на удоволствието. Те просто се въртят в 

безкраен кръговрат. Изследвай порочния кръг, докато не намериш себе си 

извън него. 

П: Не ми ли трябва вашата милост, която да ме заведе отвъд? 

М: Милостта на твоята Вътрешна Реалност е предвечно с теб. Самата 

ти молба за милост, е знак за нея. Не се притеснявай за моята милост, а 

прави това, което ти се казва. Правенето е доказателство за сериозност, не 

очакването на милост. 

П: За какво трябва да бъда сериозен? 

M: Изследвай усърдно всичко, което пресича твоето поле на 

вниманието. С практиката областта ще се разшири и изследването ще се 

задълбочи, докато те станат спонтанни и неограничени. 
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П: Не правите ли реализацията резултат от практика? Практиката 

работи в рамките на ограниченията на физическото съществуване. Как 

може тя да породи неограниченото? 

М: Разбира се, не може да има причинно-следствена връзка между 

практиката и мъдростта. Но пречките пред мъдростта биват дълбоко 

засегнати от практиката. 

П: Какви са пречките? 

M: Погрешни идеи и желания, водещи до погрешни действия, които 

причиняват разсейване и слабост на ума и тялото. Разкриването и 

изоставянето на фалшивото премахва това, което пречи на реалното да 

нахлуе в ума. 

П: Мога да разгранича две състояния на ума: "аз съм" и "светът е"; те 

възникват и изчезват заедно. Хората казват: "Аз съм, защото светът е". Вие 

като че ли казвате: "Светът е, защото аз съм". Кое е вярно? 

M: Никое. Двете са едно и също състояние, в пространството и 

времето. Отвъд, там е неподвластното на времето. 

П: Каква е връзката между времето и неподвластното на времето? 

M: Предвечното знае времето, времето не знае предвечното. Цялото 

съзнание е във времето и на него предвечното му изглежда като 

несъзнаване. И все пак, това е, което прави съзнанието възможно. 

Светлина свети в тъмнината. В светлината тъмнина не се вижда. Или, 

можеш да го кажеш по друг начин - в безкрайния океан от светлина се 

появяват облаците на съзнанието - тъмни и ограничени, възприемаеми чрез 

контраст. Това са само опити да се изрази с думи нещо много просто, но 

все пак съвсем неизразимо. 

П: Думите трябва да служат като мост, за да се премине отвъд. 

M: Думата се отнася за състояние на ума, а не за действителността. 

Реката, двата бряга, мостът над нея - те са само в ума. Думите сами по себе 

си не могат да те отведат отвъд ума. Трябва да има огромен копнеж за 

истината или абсолютна вяра в Гуру. Повярвай ми, няма цел, нито път, по 

който да я достигнеш. Ти си пътят и целта, няма какво друго да се постига, 

освен теб самия. Всичко, от което се нуждаеш, е да вникнеш, а вникването 

е разцветът на ума. Дървото е целогодишно, но разцъфтяването и даването 

на плодовете идват сезонно. Сезоните се сменят, но не и дървото. Ти си 

дървото. Ти си вързал безброй клони и листа в миналото и можеш да 

завържеш и в бъдеще - все пак ти оставаш. Не това, което беше, или което 

ще бъде, трябва да знаеш, а това, което е. Желанието, което създава 

вселената, е твое. Знай света като свое собствено творение и бъди 

свободен. 

П: Вие казвате, че светът е дете на любовта. Когато знам ужасите, с 

които е пълен света, войните, концентрационните лагери, нечовешките 

експлоатации, как мога да го имам за собствено творение? Колкото и 

ограничен да съм, не може да съм създал толкова жесток свят. 
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M: Разбери за кого се появява този жесток свят и ще знаеш защо 

изглежда толкова жесток. Твоите въпроси са напълно легитимни, но 

просто не може да се отговори, ако не знаеш чии е светът. За да разбереш 

смисъла на нещо, трябва да питаш неговия творец. Казвам ти: Ти си 

творецът на света, в който живееш - само ти можеш да го промениш или 

прекратиш. 

П: Как можете да кажете, че съм създал света? Аз почти не го 

познавам. 

M: Няма нищо в света, което да не можеш да знаеш, когато познаваш 

себе си. Мислейки себе си за тяло, ти знаеш света като съвкупност от 

материални неща. Когато знаеш себе си като център на съзнанието, светът 

изглежда като океан от разум. Когато познаваш себе си, какъвто си в 

действителност, ти знаеш света като самия себе си. 

П: Всичко това звучи много красиво, но не отговаря на въпроса ми. 

Защо има толкова много страдание в света? 

М: Ако стоиш откъснат, като само наблюдател, няма страдание. Ще 

видиш света като шоу. Най-забавното шоу наистина. 

П: О, не! Тази лила теория няма да я приема. Страданието е твърде 

остро и всепроникващо. Какво извращение е да се забавляваш с един 

спектакъл от страдание! Какъв жесток Бог ми предлагате! 

M: Причината за страданието е в идентификацията на възприемащия 

с възприетото. От нея се ражда желанието, а с желанието сляпо действие, 

несъзнавайки резултата. Огледай се наоколо и виж - страданието е 

създадено от човека. 

П: Ако човек създаваше само своята собствена скръб, щях да се 

съглася с вас. Но в своята глупост, той кара другите да страдат. 

Сънуващият има свой личен кошмар и никой не страда, освен той самият. 

Но какъв е този сън, който предизвиква бъркотия в живота на другите? 

M: Описанията са много и противоречиви. Реалността е проста - 

всичко е едно, хармонията е вечен закон, нищо не те заставя да страдаш. 

Само когато се опиташ да опишеш и обясниш, думите не достигат. 

П: Помня веднъж Гандхиджи да ми казва, че Себето не е обвързано 

от закона за ненасилие (ахимса). Себето има свободата да наложи 

страдание на неговите изяви, за да ги поправи. 

M: На нивото на дуалността може и да е така, но в действителност 

съществува само източникът, сам по себе си тъмен, каращ всичко да сияе. 

Невъзприемаем, той причинява възприятието. Недоловим, той причинява 

усещането. Немислим, той причинява мисълта. Небитие, той поражда 

битието. Той е недвижимият фон на движението. Веднъж след като си там, 

ти си у дома навсякъде. 

П: Ако аз съм това, какво причинява моето раждане? 

M: Споменът за миналите неизпълнени желания впримчва енергия, 

която се проявява като личност. Когато нейният заряд се изчерпи, 
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личността умира. Неизпълнените желания са пренесени в следващото 

раждане. Себеидентификацията с тялото създава все нови и нови желания 

и те нямат край, освен ако този механизъм на обвързване не е ясно видян. 

Яснотата е това което освобождава, понеже не можеш да се откажеш от 

желанието, освен ако неговите причини и следствия не се видят ясно. Аз 

не казвам, че се преражда една и съща личност. Тя умира и умира 

завинаги. Но остават нейните спомени от желания и страхове. Те доставят 

енергия за нова личност. Реалното не участва в това, но го прави 

възможно, като му дава светлина. 

П: Моят проблем е това. Доколкото виждам, всяко преживяване има 

собствена реалност. Тя е там - преживяна. В момента, в който го поставя 

под въпрос и попитам за кого се случва, кой е наблюдателят и така 

нататък, преживяването е приключило и всичко, което може да се 

изследва, е само споменът за него. Просто не мога да изследвам живия 

момент - сега. Моето осъзнаване е за миналото, не за настоящето. Когато 

съм осъзнат, аз не живея наистина в момента, а само в миналото. Може ли 

наистина да има осъзнаване на настоящето? 

M: Каквото описваш въобще не е осъзнаване, а само мислене за 

преживяването. Истинската осъзнатост (самвид) е състояние на чисто 

свидетелстване, без никакъв опит да се направи каквото и да е за 

свидетелстваното събитие. Твоите мисли и чувства, думи и действия, могат 

също да бъдат част от събитието; ти гледаш всичко безучастно в пълната 

светлина на яснотата и разбирането. Ти разбираш точно какво се случва, 

понеже то не те засяга. Може да изглежда като отношение на студена 

отдръпнатост, но това не е наистина така. Веднъж щом си в нея, ще 

откриеш, че ти обичаш това, което виждаш, каквато и да му е природата. 

Тази безизборна любов е критерият на осъзнатостта. Ако тя не е там, ти си 

само заинтересован - поради някакви лични причини. 

П: Докато има болка и удоволствие, човек е обречен да се 

интересува. 

М: Докато човек е съзнателен, ще има болка и удоволствие. Ти не 

може да пребориш болката и удоволствието на нивото на съзнанието. За да 

отидеш отвъд тях, трябва да отидеш отвъд съзнанието, което е възможно 

само когато гледаш на съзнанието като на нещо, което се случва на теб, а 

не в теб, като на нещо външно, чуждо, наложено. Тогава изведнъж ти си 

свободен от съзнанието, наистина уединен, без нищо да се натрапва. И 

това е твоето истинско състояние. Съзнанието е сърбящ обрив, който те 

кара да се чешеш. Разбира се, ти не може да излезеш извън съзнанието, 

понеже самата идея за излизане извън него е в съзнанието. Но ако се 

научиш да гледаш на твоето съзнание като на един вид треска, лична и 

частна, в която си затворен като пиленце в черупката си, от самата тази 

нагласа ще дойде криза, която ще счупи черупката. 

П: Буда каза, че животът е страдание. 
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M: Той трябва да е имал предвид, че цялото съзнание е болезнено, 

което е явно. 

П: А смъртта предлага ли спасение? 

M: Онзи, който смята, че е бил роден, ужасно се страхува от смъртта. 

От друга страна, за този, който наистина познава себе си, смъртта е 

радостно събитие. 

П: Хиндуистката традиция казва, че страданието е предизвикано от 

съдбата, а съдбата е заслужена. Вижте огромните бедствия, природни или 

предизвикани от човека, наводнения и земетресения, войни и революции. 

Можем ли да се осмелим да мислим, че всеки страда за своите грехове, за 

които той може да има никаква представа? Милиардите, които страдат, 

всички те справедливо наказани престъпници ли са? 

M: Трябва ли човек да страда само за собствените си грехове? Ние 

наистина ли сме отделни? В този огромен океан на живота ние страдаме за 

греховете на другите и караме другите да страдат за нашите грехове. 

Разбира се, законът за баланса се управлява от Върховното и накрая 

сметките са уредени. Но докато животът продължава, ние си влияем 

взаимно дълбоко. 

П: Да, както поетът казва: "Никой човек не е остров". 

M: Зад всяко преживяване е Себето и неговият интерес към 

преживяването. Наречи го желание, наречи го любов - думите не са от 

значение. 

П: Мога ли да желая страдание? Мога ли умишлено да искам болка? 

Аз не съм ли като човек, който си прави едно пухкаво легло с надеждата за 

добър нощен сън, но после е посетен от кошмар и се мята и крещи в съня 

си? Със сигурност, не любов е това, което произвежда кошмари. 

M: Всичкото страдание се причинява от егоистична изолация, от 

тесногръдие и алчност. Когато причината за страданието е видяна и 

отстранена, страданието престава. 

П: Аз мога и да премахна моите причини за скръб, но другите ще 

бъдат оставени да страдат. 

M: За да се разбере страданието, трябва да отидеш отвъд болката и 

удоволствието. Собствените ти желания и страхове не ти позволяват да 

вникнеш и по този начин да помогнеш на другите. В действителност няма 

други, а като помагаш на себе си, ти помагаш на всички останали. Ако си 

сериозен за страданията на човечеството, трябва да усъвършенстваш 

единственото средство за помощ, което имаш - Теб самият. 

П: Вие продължавате да ми казвате, че аз съм творец, поддръжник и 

разрушител на този свят, вездесъщ, всезнаещ, всемогъщ. Когато 

съзерцавам над това, което казвате, аз се питам: "Как има толкова много 

зло в моя свят?". 

М: Няма зло, няма страдание; радостта от живота е първостепенна. 

Виж как всичко се е вкопчило в живота, колко скъпо е съществуването. 



305 
 

П: На екрана на моя ум се редуват изображения в безкрайна 

последователност. Няма нищо постоянно в мен. 

M: Разгледай себе си по-добре. Екранът е там - той не се променя. 

Светлината свети постоянно. Само кино лентата, която я пресича, 

продължава да се движи и да причинява да се появяват изображения. Може 

да наречеш лентата – съдба (прарабдха). 

П: Какво създава съдбата? 

M: Невежеството е причината за неизбежност. 

П: Невежество за какво? 

M: Невежеството за себе си на първо място. Също така невежество за 

истинската същност на нещата, за техните причини и следствия. Ти гледаш 

наоколо без проникновение и вземаш проявленията за реалност. Ти 

вярваш, че познаваш света и себе си - но само невежеството ти те кара да 

кажеш: аз знам. Започни с допускането, че не знаеш, и започни от там. 

Няма нищо, което може да помогне на света повече, отколкото 

слагането на край на невежеството. След това не е нужно да правиш нищо 

конкретно, за да помагаш на света. Самото ти съществуване е помощ, 

независимо дали действаш или бездействаш. 

П: Как може да се познае невежество? Да знам невежеството 

предполага познаване. 

M: Точно така. Самото допускане: "аз съм невежа", е зората на 

знанието. Невежият човек е невеж за неговото невежество. Може да се 

каже, че невежеството не съществува, понеже в момента в който се види, 

него вече го няма. Следователно, може да го наречеш несъзнаване или 

слепота. Всичко, което виждаш наоколо и вътре в теб е това, което не 

знаеш и не разбираш, без дори да знаеш, че не знаеш и не разбираш. Да 

знаеш, че не знаеш и не разбираш, е истинно знание, знанието на 

смиреното сърце. 

П: Да, Христос каза: Блажени бедните духом ... 

M: Кажи го както искаш; Факт е, че знанието е само на невежеството. 

Ти знаеш, че не знаеш. 

П: Ще свърши ли някога невежеството? 

M: Какво не е наред с незнаенето? Не е необходимо да знаеш всичко. 

Достатъчно е да знаеш, каквото е нужно да знаеш. Останалото може да се 

грижи само за себе си, без да знаеш как го прави. Важното е, че твоето 

несъзнание не работи срещу съзнанието, че има интеграция на всички 

нива. Да знаеш не е толкова важно. 

П: Това, което казвате, е вярно психологически. Но когато става 

въпрос за познаването на другите, познаването на света, моето знание, че 

не знам, не помага много. 

M: След като си вътрешно интегриран, външното знание идва при 

теб спонтанно. Във всеки момент от живота си, ти знаеш каквото трябва да 

знаеш. В океана на вселенския ум се съдържа цялото знание; то е на твое 
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разположение. Повечето от него може никога да не се наложи да го знаеш - 

но въпреки това то е твое. 

Както е със знанието, така е и със силата. 

Каквото и да чувстваш нужно да се направи, се случва непогрешимо. 

Няма съмнение, че Бог се грижи за този бизнес на управление на 

Вселената; но Той се радва да получи някаква помощ. Когато помощникът 

е безкористен и интелигентен, всички сили на Вселената са под негова 

команда. 

П: Дори слепите сили на природата? 

M: Няма слепи сили. Съзнанието е сила. Бъди осъзнат за това, което 

е нужно да се направи, и то ще бъде направено. Само бъди буден - и тих. 

Веднъж след като стигнеш до твоята дестинация и знаеш истинската си 

природа, твоето съществуване се превръща в благословия за всички. Може 

да не знаеш, нито света да знае, но все пак помощта се излъчва. Има хора в 

света, които правят повече добро, отколкото всички държавници и 

филантропи, взети заедно. Те излъчват светлина и мир, без намерение или 

знание. Когато другите им кажат за чудесата, които са направили, самите 

те също са изумени. И все пак, без да вземат нещо за свое собствено, те не 

са нито горди, нито пък жадуват за репутация. Те просто са неспособни да 

желаят каквото и да било за себе си, нито дори радостта да помагаш на 

другите. Знаейки, че Бог е добър, те са в покой. 

Глава 77 - "Аз" и "мое" са фалшиви идеи 

Питащ: Много съм привързан към моето семейство и притежания. 

Как мога да покоря тази привързаност? 

Махарадж: Тази привързаност е родена заедно с чувството за "аз" и 

"мое". Намери истинския смисъл на тези думи и ще се освободиш от 

всички окови. Притежаваш ум, който е разпрострян във времето. Едно 

след друго всякакви неща се случват и паметта остава. Няма нищо лошо в 

това. Проблемът възниква само когато споменът за отминалите болки и 

удоволствия - които са от съществено значение за целия биологичен живот 

- остава като рефлекс, доминиращ поведението. Този рефлекс приема 

формата на "аз" и използва тялото и ума за своите цели, които винаги са 

търсене на удоволствие или избягване на болка. Когато разпознаеш "аз"-а, 

като такъв какъвто е, купчина от желания и страхове, и чувството за "мое", 

като обхващащо всички неща и хора, необходими за целите на избягване 

на болката и осигуряване на удоволствие, ще видиш, че "аз" и "мое" са 

фалшиви идеи, които нямат основание в реалността. Сътворени от ума, те 

управляват техния творец, докато той ги взема за истински; когато са 

поставени под въпрос, те се разтварят. 

"Аз" и "мое", нямайки собствено съществуване, се нуждаят от 

подкрепа, която те откриват в тялото. Тялото става тяхна отправна точка. 
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Когато говориш за "моя" съпруг и "моите" деца, ти имаш предвид съпруга 

на тялото и децата на тялото. Откажи се от идеята да си тяло и постави 

пред себе си въпроса: Кой съм аз? Изведнъж ще бъде приведен в движение 

един процес, който ще върне реалността, или по-скоро ще доведе ума до 

реалността. Само че не трябва да се страхуваш. 

П: От какво да се страхувам? 

M: За да бъде реалността, идеите за "аз" и "мое" трябва да си отидат. 

Те ще си отидат, ако ги оставиш. Тогава нормалното ти състояние се 

появява отново, в което ти не си нито тялото, нито ума, нито "аз"-а, нито 

"мое"-то, но в напълно различно състояние на битие. То е чиста осъзнатост 

на съществуването, без да си това или онова, без каквато и да е 

себеидентификация с нещо конкретно или обобщено. В тази чиста 

светлина на съзнанието няма нищо, нито дори идеята за нищо. Има само 

светлина. 

П: Има хора, които обичам. Трябва ли да се откажа от тях? 

М: Остави само привързаността си към тях. Останалото е тяхна 

работа. Те може да загубят интерес към теб, а може и да не загубят. 

П: Как биха могли? Не са ли мои хора? 

М: Те са на твоето тяло, не са твои. Или, което е по-добре, няма 

никой, който да не е твой човек. 

П: А какво ще кажете за моите притежания? 

M: Когато чувството за "мое" вече го няма, къде са твоите вещи? 

П: Моля ви, кажете ми, трябва ли да загубя всичко като загубя "аз"-

а? 

М: Може да стане или да не стане така. Ще ти бъде все едно. Твоята 

загуба ще бъде нечия печалба. Няма да имаш нищо против. 

П: Ако нямам нищо против, ще изгубя всичко! 

M: След като останеш без нищо, няма да имаш никакви проблеми. 

П: Аз оставам с проблема за оцеляване. 

М: Това е проблем на тялото и то ще го реши с ядене, пиене и спане. 

Има достатъчно за всички, при условие, че всички споделят. 

П: Нашето общество се основава на заграбване, а не на споделяне. 

M: Като споделяш, ти ще го промениш. 

П: Нещо не ми се споделя. И без това съм облаган с данък за моите 

притежания. 

М: Това не е същото като доброволното споделяне. Обществото няма 

да се промени по принуда. Това изисква промяна на сърцето. Разбери, че 

нищо не е твое, че всичко принадлежи на всички. Само тогава обществото 

ще се промени. 

П: Разбирането на един човек няма да заведе света надалеч. 

M: Светът, в който живееш, ще бъде засегнат дълбоко. Той ще бъде 

един здрав и щастлив свят, който ще сияе и общува, ще се уголеми и 

разшири. Силата на истинното сърце е огромна. 
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П: Моля ви, разкажете ни повече. 

M: Говоренето не ми е хоби. Понякога говоря, понякога не. Моето 

говорене или не-говорене, е част от дадена ситуация и не зависи от мен. 

Когато има ситуация, в която трябва да говоря, аз чувам себе си да говоря. 

В някоя друга ситуация няма да чуя себе си да говоря. Това е едно и също 

за мен. Дали говоря или не, светлината и любовта на битието, което съм, 

не са засегнати, нито са под моя контрол. Те са, и аз знам, че те са. Има 

радостна осъзнатост, но никой, който се радва. Разбира се, има чувство за 

идентичност, но това е идентичността на поредицата спомени, като 

идентичността на поредица от образи върху постоянно присъстващ екран. 

Без светлината и екрана не може да има картина. Да знаеш образа като 

игра на светлината върху екрана, дава свобода от идеята, че картината е 

реална. Всичко което трябва да направиш е да разбереш, че ти обичаш 

Себето и Себето обича теб, и че чувството "аз съм" е връзката между вас 

двамата, признак за тъждественост, въпреки очевидното многообразие. 

Гледай на "аз съм" като знак на любов между вътрешното и външното, 

реалното и привидното. Също както в съновидението всичко е друго, освен 

чувството за "аз", което ти дава възможност да кажеш "аз сънувах", така 

чувството "аз съм" ти позволява да кажеш "Аз отново съм моето реално 

Себе". Аз не правя нищо, нито нещо се прави на мен. Аз съм това, което 

съм, и нищо не може да ме засегне. Аз привидно завися от всичко, но 

всъщност всичко зависи от мен. 

П: Как може да кажете, че не правите нищо? Не говорите ли с мен? 

M: Аз нямам чувството, че аз говоря. Говоренето се случва, това е 

всичко. 

П: Аз говоря. 

M: Наистина ли? Чуваш себе си да говориш и да казваш: Аз говоря. 

П: Всички казват: "Аз работя, аз идвам, аз отивам". 

M: Аз нямам възражения към условностите на твоя език, но той 

изкривява и унищожава реалността. По-точния начин да се изкаже би бил: 

"Има говорене, работене, идване, отиване". За да се случи нещо, цялата 

Вселена трябва да съдейства. Погрешно е да се смята, че нещо конкретно 

може да предизвика дадено събитие. Всяка причина е универсална. Самото 

ти тяло не би съществувало без цялата вселена да допринася за неговото 

създаване и оцеляване. Аз съм напълно осъзнат, че нещата се случват, така 

както се случват, защото светът е такъв, какъвто е. За да окажа влияние на 

хода на събитията, трябва да приведа нов фактор в света и такъв фактор 

може да бъде само мен самия, силата на любовта и разбирането, 

съсредоточена в мен. 

Когато тялото е родено, всякакви неща се случват с него и ти 

участваш в тях, защото си се взел за тялото. Ти си като човека в кино 

салона, смеещ се и плачещ с картината, въпреки че знае много добре, че 

той е през цялото време на мястото си, а картината е само игра на 
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светлината. Достатъчно е да отместиш вниманието от екрана, за да се 

развали магията. Когато тялото умре, животът който живееш сега - 

поредица от физически и психически събития - приключва. Той може да 

приключи още сега - без да се чака смъртта на тялото - достатъчно е да 

обърнеш вниманието към Себето и да го държиш там. Всичко се случва, 

сякаш има тайнствена сила, която създава и движи всичко. Осъзнай, че ти 

не си задвижващия, а само наблюдателя, и ще бъдеш в мир. 

П: Тази сила отделно ли е от мен? 

М: Не, разбира се. Но трябва да започнеш, като бъдеш безстрастен 

наблюдател. Само тогава ще реализираш пълното си битие на универсален 

любовник и актьор. Докато си въвлечен в премеждията на конкретна 

личност, не можеш да видиш нищо извън нея. Но в крайна сметка ще 

започнеш да виждаш, че не си нито конкретното, нито вселенското, че си 

отвъд двете. Така както малкият връх на молива може да нарисува безброй 

картини, така безразмерната точка осъзнатост рисува съдържанието на 

огромната вселена. Намери тази точка и бъди свободен. 

П: От какво създавам този свят? 

M: От собствените си спомени. Докато си в непознаване на себе си 

като създател, твоят свят е ограничен и повтарящ се. След като веднъж 

отидеш отвъд твоята себеидентификация с твоето минало, ти си свободен 

да създадеш един нов свят на хармония и красота. Или просто да останеш - 

отвъд съществуването и несъществуването. 

П: Какво ще остане с мен, ако оставя моите спомени? 

M: Нищо няма да остане. 

П: Аз се боя. 

М: Ще се боиш, докато не преживееш свободата и нейните 

благословии. Разбира се, някои спомени са необходими за идентифициране 

и насочване на тялото и тези спомени остават, но не остава привързаност 

към тялото, като такова; то вече не е почва за желание или страх. Всичко 

това не е много трудно да се разбере и да се практикува, но трябва да си 

заинтересован. Без интерес нищо не може да се направи. 

Видял, че си един куп спомени, придържани заедно чрез 

привързаност, отстъпи и погледни отвън. Може да възприемеш за първи 

път нещо, което не е памет. Ти преставаш да бъдеш господин-еди-кой-си, 

зает със собствените си дела. Ти най-сетне си в мир. Ти разбираш, че 

никога не е имало нещо нередно със света - само ти не си бил наред и сега 

всичко това е приключило. Никога повече няма да бъдеш уловен в 

мрежите на желанието, родено от невежество. 

Глава 78 - Всичкото знание е невежество 

Питащ: Може ли да ни кажете начина на вашата реализация? 
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Махарадж: Някак си това бе много просто и лесно в моя случай. 

Моят Гуру преди да умре ми каза: Повярвай ми, ти си Върховната 

Реалност. Не се съмнявай в думите ми, не бъди неверник. Казвам ти 

истината - действай според нея. Не можах да забравя думите му и като не 

забравих - осъзнах. 

П: Но какво правехте в действителност? 

M: Нищо особено. Живеех си живота, движех си търговията, гледах 

си семейството и всеки свободен миг прекарвах помнейки моя Гуру и 

думите му. Той почина скоро след това и аз останах само със спомена. 

Това беше достатъчно. 

П: Това трябва да е било милостта и силата на вашия Гуру.  

M: Неговите думи бяха верни и затова те се сбъднаха. Истинните 

думи винаги се сбъдват. Mоят Гуру не направи нищо; думите му 

подействаха, защото те бяха истина. Каквото и да съм направил, то дойде 

от вътре, непоискано и неочаквано. 

П: Гуру стартира процеса без да вземе никакво участие в него? 

M: Наречи го както искаш. Нещата се случват, така както се случват 

- кой може да каже защо и как? Нищо не съм правил умишлено. Всичко 

дойде от само себе си - желанието да оставя, да бъда сам, да вникна. 

П: Не направихте каквото и да било усилие? 

M: Никакво. Вярвай или не, дори не бях нетърпелив да осъзная. Той 

само ми каза, че аз съм Върховното и след това умря. Просто не можех да 

не му повярвам. Останалото се случи от само себе си. Намирах, че се 

променям - това е всичко. В интерес на истината, аз бях удивен. Но в мен 

възникна желанието да потвърдя неговите думи. Бях дотолкова сигурен, че 

не би било възможно той да е изрекъл лъжа, че чувствах, че или ще 

осъществя пълния смисъл на неговите думи или ще умра. Чувствах се 

доста решителен, но не знаех какво да правя. Прекарвах с часове, мислейки 

за него и за неговото уверение, не спорейки, а просто помнейки това, което 

той ми каза. 

П: Какво ви се е случи тогава? Как разбрахте, че сте Върховното? 

M: Никой не дойде да ми каже. Нито съм си го казвал вътрешно. В 

действителност, това да полагам усилия беше само в началото; минавах 

през някои странни преживявания, като да виждам светлини, да чувам 

гласове, да срещам богове и богини и да разговарям с тях. След като Гуру 

ми каза: "Ти си Върховната Реалност", престанах да получавам видения и 

трансове и станах много тих и простичък. Аз намирах себе си да желая и 

да зная все по-малко и по-малко, докато накрая можех да кажа в пълна 

почуда: "Не знам нищо, не искам нищо". 

П: Бяхте ли наистина свободен от желания и знания? Или, наистина 

ли въплъщавахте един джнани според образа за него, даден ви от вашия 

Гуру? 
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M: Не ми беше даден никакъв образ, нито пък аз имах. Моят Гуру 

никога не ми каза какво да очаквам. 

П: Повече неща можеше да ви се случат. В края на вашето пътуване 

ли сте? 

M: Никога не е имало никакво пътешествие. Аз съм, както винаги 

съм бил. 

П: Какво беше Върховната Реалност, която трябваше да достигнете? 

M: Бях незаблуден, това е всичко. Преди създавах свят и го 

населявах - сега не го правя повече. 

П: Къде живеете тогава? 

M: В празнота, отвъд съществуване и не-съществуване, отвъд 

съзнанието. Тази празнота е също и пълнота; не ме съжалявай. Това е като 

хорската приказка: "Аз си свърших работата, не остана нищо за вършене". 

П: Вие давате определена дата на вашата реализация. Това означава, 

че нещо се случи с вас на тази дата. Какво се случи? 

M: Умът престана да произвежда събития. Древното и непрекъснато 

търсене спря - не исках нищо, не очаквах нищо - не приемах нищо за мое 

собствено. Не остана "аз", който да се стреми. Дори голото "аз съм" 

отшумя. Другото нещо, което забелязах е, че загубих всички мои привични 

сигурности. По-рано бях сигурен за толкова много неща, сега за нищо не 

съм сигурен. Но чувствам, че нищо не съм изгубил от моето не-знаене, 

защото всичкото ми знание беше илюзорно. Моето не-знаене само по себе 

си беше знанието на факта, че цялото знание е невежество, че "не знам" е 

единственото вярно изявление, което умът може да направи. Вземи идеята 

"аз бях роден". Може да я приемаш за истина. Но тя не е. Ти никога не си 

бил роден, нито някога ще умреш. Идеята е това, което е родено, не ти. 

Чрез отъждествяване на себе си с нея, ти стана смъртен. Точно както в 

киното всичко е светлина, така и съзнанието се е превърнало в този 

огромен свят. Погледни внимателно и ще видиш, че всички имена и форми 

не са друго освен преходни вълни в океана на съзнанието, че може да се 

каже, че само съзнанието е, не неговите трансформации. 

В необятността на съзнанието се появява светлина, малка точка, 

която се движи бързо и проследява форми, мисли и чувства, понятия и 

идеи, като писалка, пишеща върху хартия. А мастилото, което оставя 

следа, е паметта. Ти си тази малка точка и чрез твоите движения светът 

вечно се пресъздава. Спри да мърдаш и няма да има свят. Погледни вътре 

и ще откриеш, че точката от светлина е отражение на необятността на 

светлината в тялото като чувството "аз съм". Има само светлина, всичко 

останало е привидност. 

П: Познавате ли тази светлина? Виждал ли сте я? 

M: За ума тя изглежда като тъмнина. Тя може да бъде позната само 

чрез своите отражения. Всичко се вижда на дневна светлина - с 

изключение на дневната светлина. 



312 
 

П: Трябва ли да разбирам, че нашите умове са сходни?  

M: Как е възможно това? Ти имаш свой собствен частен ум, изтъкан 

от спомени, придържани заедно от желания и страхове. Аз нямам мой 

собствен ум; това което ми трябва да знам е вселената пред мен, тъй като 

тя доставя храната, която приемам. 

П: Знаете ли всичко, което искате да знаете? 

M: Няма нищо, което искам да знам. Но това, което ми трябва да 

знам, узнавам. 

П: Това знание отвътре ли идва при вас или отвън?  

М: Това не е приложимо. Моето вътре е вън и моето вън е вътре. Аз 

мога и да извлека от теб знанието, необходимо за момента, но ти не си 

отделен от мен. 

П: Какво е турия, четвъртото състояние, за което слушаме? 

M: Да бъдеш точката светлина, която проследява света е турия. Да 

бъдеш самата светлина е туриятита. Но от каква полза са имената, когато 

реалността е толкова близо? 

П: Има ли някакъв прогрес във вашето състояние? Когато сравнявате 

себе си вчера с днес, намирате ли себе си променен, постигнал напредък? 

Вашата визия на реалността расте в широчина и дълбочина? 

M: Реалността е недвижима и все пак е в постоянно движение. Тя е 

като могъща река - тя тече и все пак е там - вечно. Това което тече не е 

реката с нейното легло и брегове, а водата й; така и саттва гуна, 

универсалната хармония, играе своите игри срещу тамас и раджас, 

силите на мрака и отчаянието. В саттва винаги има промяна и напредък, в 

раджас има промяна и регрес, докато тамас означава хаос. Трите гуни 

играят вечно една срещу друга - това е факт и не може да се спори с факта. 

П: Трябва ли винаги да бъда затъпял поради тамас и отчаян поради 

раджас? Ами саттва? 

M: Саттва е сиянието на истинската ти природа. Винаги можеш да 

го намериш отвъд ума и неговите множество светове. Но ако искаш свят, 

трябва да приемеш трите гуни като неразделни - материя-енергия-живот - 

едно по същество, но различни в проявленията. Те се смесват и протичат в 

съзнанието. Във времето и пространство има вечен поток, кръговрат от 

раждане и смърт, напредък, отстъпление, друг напредък, отново оттегляне 

- привидност без начало и край; реалността, бидейки вечна, неизменна, 

безтелесна и лишена от ум осъзнатост, е блаженство.  

П: Аз разбирам, че според вас всичко е състояние на съзнанието. 

Светът е пълен с неща - песъчинката е нещо, планетата е нещо. Как те са 

свързани със съзнанието?  

M: Където съзнанието не достига, започва материята. Нещото е 

форма на съществуване, в която ние не сме вникнали. То не се променя - то 

е винаги едно и също - то изглежда, че е там от само себе си - нещо 

странно и чуждо. Разбира се, то е в чит, съзнанието, но изглежда, че е 
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отвън поради привидната си неизменност. Основата на нещата е в паметта 

- без памет няма да има разпознаване. Творение - различаване - 

отхвърляне: Брахма - Вишну - Шива: това е вечният процес. Всички неща 

са ръководени от него. 

П: Няма ли спасение? 

M: Аз не правя нищо друго освен да показвам спасението. Осъзнай, 

че Едното включва Трите, и че ти си Едното, и ще бъдеш свободен от 

световния процес. 

П: Какво ще се случи след това с моето съзнание? 

M: След етапа на създаване, идва етапът на изследване и 

различаване, и най-накрая етапът на изоставяне и забравяне. Съзнанието 

остава, но в латентно, тихо състояние. 

П: Състоянието на идентичност остава ли? 

M: Състоянието на идентичност е присъщо на реалността и никога 

не избледнява. Но идентичността не е нито преходната личност (вякти), 

нито обвързаната с карма индивидуалност (вякта). Тя е това, което остава, 

когато себеидентификацията е отхвърлена като илюзорна - чистото 

съзнание, чувството за съществуване е всичко, което е или би могло да 

бъде. 

Съзнанието е чисто в началото и чисто в края; по средата то става 

замърсено от въображението, което е в основата на творението. По всяко 

време съзнанието остава същото. Да го знаеш такова каквото е, е 

реализация и вечен мир. 

П: Чувството "аз съм" реално ли е или е нереално? 

M: И двете. То е нереално, когато казваме: "аз съм това, аз съм 

онова". То е реално, когато имаме предвид "Аз не съм това, нито онова". 

Знаещият идва и си отива с познатото и е преходен, но това, което 

знае, че не знае, това което е свободно от паметта и очакването, не е 

ограничено от времето. 

П: Самото "аз съм" ли е свидетелят или те са различни? 

M: Без едното, другото не може да бъде. И все пак те не са едно. Това 

е като цветето и неговата краска. Без цветето няма краски, без краските 

цветето остава невидимо. Отвъд е светлината, която при контакт с цветето 

създава краските. Осъзнай че истинската ти природа е единствено чиста 

светлина, и че двете - възприетото и възприемащият - идват и си отиват 

заедно. Това, което прави възможно и двете, но все пак не е никое от тях, е 

истинското ти битие, което означава, че то не е да бъдеш "това" или 

"онова", а чистата осъзнатост на съществуването и несъществуването. 

Когато осъзнатостта е обърната върху себе си, има усещане за не-знаене. 

Когато е обърната навън, идват познатите неща. Да се каже: "аз познавам 

себе си" е вътрешно противоречие, понеже това което е "познато" не може 

да бъде "ти самия". 
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П: Ако Себето е завинаги непознато, тогава какво се реализира в 

себереализацията? 

М: Да знаеш, че познатото не може да съм аз, нито мое, е достатъчно 

за освобождението. Свободата от себеидентификацията с набора от 

спомени и навици, състоянието на почуда в безкрайния обхват на битието, 

неговата неизчерпаема креативност и тотална трансцендентност, 

абсолютното безстрашие, родено от реализацията на илюзорността и 

преходността на всяка форма на съзнанието, произтича от дълбок и 

неизчерпаем източник. Да знаеш източника като източник и привидното 

като привидно, а себе си единствено като източника, е себереализация. 

П: От коя страна е свидетелят? Той реален ли е или нереален? 

M: Никой не може да каже: "аз съм свидетелят". Чувството "аз съм" 

винаги е свидетелствано. Състоянието на непривързана осъзнатост е 

свидетелското съзнание, "умът-огледало". То се появява и изчезва с обекта 

и не е съвсем реално. Какъвто и да е обекта, то остава едно и също, така че 

е също и реално. То е едновременно реално и нереално и, следователно, е 

мост между двете. 

П: Ако всичко се случва единствено за "аз съм", ако "аз съм" е 

познатото, а също и знаещият и самото знание, какво прави свидетелят? 

Каква полза има от него? 

M: Той не прави нищо и не е от полза. 

П: Тогава защо говорим за него? 

M: Защото той е там. Мостът служи само за една цел - да се пресече. 

Ти не строиш къщи на мост. Чувството "аз съм" гледа нещата, свидетелят 

вижда през тях. Той ги вижда такива, каквито са - нереални и преходни. Да 

каже "не съм аз, не е мое" е задача на свидетеля. 

П: Дали проявеното (сагуна) е това, чрез което непроявеното 

(ниргуна) е представлявано? 

M: Непроявеното не е представлявано. Нищо проявено не може да 

представлява непроявеното. 

П: Тогава защо говорите за него? 

M: Защото е родното ми място. 

Глава 79 - Личността, свидетелят и Върховното 

Питащ: Ние имаме дълга история от прием на дрога зад нас, най-вече 

на наркотици разширяващи съзнанието. Те ни дадоха опитността на други 

състояния на съзнанието, висши и нисши, а също така убеждението, че 

наркотиците са ненадеждни и в най-добрия случай, преходни, а в най-

лошия, деструктивни за организма и личността. Ние сме в търсене на по-

добри средства за развиване на съзнанието и трансцендентност. Искаме 

плодовете на нашето търсене да останат с нас и да обогатят живота ни, 

вместо да се превърнат в бледи спомени и безвъзвратни съжаления. Ако 
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под духовно имаме предвид себеизследване и развитие, то нашата цел да 

дойдем в Индия определено е духовна. Етапът на щастливия хипи е зад 

нас; ние сега сме сериозни и сме на ход. Ние знаем, че реалността трябва 

да се намери, но не знаем как да я намерим и да се държим за нея. Ние не 

се нуждаем от убеждаване, само от насоки. Можете ли да ни помогнете? 

Махарадж: Вие не се нуждаете от помощ, само от съвет. Това, което 

търсиш, е вече в теб. Вземи моя собствен случай. Не направих нищо за 

моята реализация. Моят учител ми каза, че реалността е вътре в мен; 

Погледнах вътре и я намерих там, точно както моят учител ми каза. Да 

видиш реалността е толкова просто, колкото да видиш собственото си лице 

в огледалото. Само че огледалото трябва да бъде ясно и истинско. Тих ум, 

неразвълнуван от желания и страхове, свободен от идеи и мнения, ясен на 

всички нива, е необходим, за да отрази действителността. Бъди ясен и тих - 

буден и непривързан, всичко друго ще се случи от само себе си. 

П: Вие е трябвало да направите вашия ум ясен и тих, преди да 

можете да осъзнаете истината. Как го направихте? 

M: Нищо не съм правил. Просто се случи. Живях живота си, 

грижейки се за нуждите на семейството си. Нито пък моят Гуру го 

направи. Просто се случи, тъй като той заяви, че това ще стане. 

П: Нещата не се случват просто така. Трябва да има причина за 

всичко. 

M: Всичко, което се случва, е причината за всичко, което се случва. 

Причините са безброй; идеята за единствена причина е илюзия. 

П: Трябва да сте правили нещо специфично - някаква медитация или 

Йога. Как може да кажете, че реализацията ще се случи от само себе си? 

M: Нищо специфично не правех. Просто живеех живота си. 

П: Аз съм изумен! 

M: Аз също бях. Но на какво толкова имаше да се изумявам? Думите 

на моя учител се сбъднаха. И какво от това? Той ме познаваше по-добре, 

отколкото аз самият се познавах, това е всичко. Защо търсиш причини? В 

самото начало аз отдавах известно внимание и време на чувството "аз 

съм", но това беше само в началото. Скоро след като моят Гуру почина, аз 

продължих да живея. Думите му се оказаха верни. Това е всичко. Всичко 

това е един процес. Ти си склонен да разделяш нещата във времето и след 

това да търсиш причини. 

П: Каква е вашата работа сега? Какво правите? 

М: Ти си въобразяваш битието и правенето като идентични. Това не 

е така. Умът и тялото се движат и променят и причиняват други умове и 

тела да се движат и променят и това се нарича правене, действие. Виждам, 

че е в природата на действието да създава по-нататъшни действия, както 

огъня, който продължава горейки. Аз нито действам, нито причинявам 

другите да действат; аз съм предвечно осъзнаващ това, което се случва.  

П: В ума ви или също и в другите умове? 
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M: Има само един ум, който гъмжи от идеи; "аз съм това, аз съм 

онова, това е мое, онова е мое". Аз не съм ума, никога не съм бил и никога 

няма да бъда. 

П: Как се е появил умът? 

M: Светът се състои от материя, енергия и интелигентност. Те се 

проявяват по много начини. Желанието и въображението създават света, а 

интелигентността примирява двете и предизвиква усещане за хармония и 

мир. За мен всичко това се случва; аз съм осъзнат, но все пак незасегнат. 

П: Не може да сте осъзнат, но все пак незасегнат. Налице е вътрешно 

противоречие. Възприятието е промяна. След като сте преживяли усещане, 

паметта няма да ви позволи да се върнете към предишното състояние. 

М: Да, това което е добавено към паметта не може да бъде изтрито 

лесно. Но със сигурност може да се направи и в действителност го правя 

през цялото време. Като птица върху крилете си, аз не оставям следи. 

П: Свидетелят има ли име и форма или той е отвъд тях? 

M: Свидетелят е само една точка осъзнатост. Тя няма име и форма. 

Тя е като отражението на слънцето в капка роса. Капката роса има име и 

форма, но малката точица светлина е причинена от слънцето. Чистотата и 

гладкостта на капката е необходима, но не е достатъчна сама по себе си. 

По същия начин яснотата и тишината на ума са необходими, за да може 

отражението на действителността да се появи в ума, но сами по себе си те 

не са достатъчни. Трябва да има реалност отвъд него. Понеже реалността е 

предвечно присъстваща, ударението е върху необходимите условия. 

П: Може ли да се случи така, че умът да е ясен и тих и все пак да не 

се появи никакво отражение? 

M: Има съдба, която трябва да се вземе предвид. Несъзнателното е в 

хватката на съдбата, то фактически е самата съдба. Човек може да се 

наложи да почака. Но колкото и тежка да е ръката на съдбата, тя може да 

се премахне с търпение и самоконтрол. Интегритетът и чистотата 

премахват препятствията и визията на реалността се появява в ума. 

П: Как човек постига самоконтрол? Аз имам толкова слаб ум! 

M: Разбери първо, че ти не си личността, която вярваш че си. 

Каквото мислиш че си, е просто внушение или въображение. Ти нямаш 

родители, не си роден, нито ще умреш. Или ми се довери, като ти казвам 

това, или стигни до него чрез проучване и изследване. Пътят на тоталната 

вяра е бърз, а другият е бавен, но сигурен. И двата трябва да бъдат 

тествани в действие. Действай спрямо това, което мислиш, че е вярно - 

това е пътят към истината. 

П: Да заслужиш истината и съдбата едно и също ли е? 

М: Да, и двете са несъзнателното. Съзнателната заслуга е просто 

суета. Съзнанието е винаги от пречки; когато няма пречки, се отива отвъд 

него. 



317 
 

П: Разбирането, че не съм тялото, ще ми ли даде сила на характера, 

необходима за самоконтрола? 

M: Когато знаеш, че не си нито тялото, нито ума, ти няма да се 

влияеш от тях. Ще следваш истината, където и да те отведе, и ще правиш 

това, което трябва да се направи, независимо от цената, която плащаш. 

П: Действието от съществено значение ли е за себереализацията? 

M: За реализацията разбирането е от съществено значение. 

Действието е само нещо случайно. Човекът на стабилното разбиране няма 

да се въздържа от действие. Действието е изпитание за истината. 

П: Необходими ли са изпитания? 

М: Ако не се изпитваш през цялото време, няма да бъдеш в 

състояние да направиш разлика между реалност и фантазия. Наблюдението 

и дълбокото разсъждение помагат до известна степен, но реалността е 

парадоксална. Откъде ще знаеш, че си осъзнал, освен ако не гледаш своите 

мисли и чувства, думи и действия, и не се чудиш на промените, 

настъпващи в теб, без да знаеш защо и как? Точно поради това, че те са 

изненадващи, ти знаеш, че са реални. Предвиденото и очакваното рядко е 

вярно. 

П: Как се появява личността? 

M: Точно като сянката се появява, когато светлината е препречена от 

тялото, така и личността възниква, когато чистото себеосъзнаване е 

препречено от идеята "аз-съм-тялото". И както сянката променя формата и 

позицията си според релефа на земята, така личността, изглежда, се радва 

и страда, почива и се труди, намира и губи, в зависимост от модела на 

съдбата. Когато тялото вече го няма, личността изчезва напълно и 

безвъзвратно, остава само свидетелят и Великото Непознато. 

Свидетелят е това, което казва "аз знам". Личността казва "аз правя". 

Сега, да се каже "аз знам" не е невярно - просто е ограничено. Но да се 

каже "аз правя" е напълно невярно, защото няма никой, който върши; 

всичко се случва от само себе си, включително и идеята да бъдеш 

вършител. 

П: Тогава какво е действието? 

M: Вселената е пълна с действие, но няма действащ. Има безброй 

личности, малки и големи и много големи, които, чрез отъждествяване, 

въобразяват себе си за действащи, но това не променя факта, че светът на 

действието (махадакаш) е едно единствено цяло, в което всичко зависи от 

всичко и всичко засяга всичко. Звездите ни засягат дълбоко и ние влияем 

на звездите. Отстъпи от действието към съзнанието, остави действието на 

тялото и ума; то е тяхна сфера. Остани като чист свидетел, докато дори 

свидетелят се разтвори във Върховното. 

Представи си гъста джунгла, пълна с тежка дървесина. От 

дървесината се изрязва дъска и малък молив, за да се пише върху нея. 

Свидетелят чете написаното и знае, че докато моливът и дъската са 
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непряко свързани с джунглата, писането няма нищо общо с нея. То е 

изцяло  насложено и неговото изчезване просто няма значение. 

Разтварянето на личността е винаги последвано от чувство за голямо 

облекчение, сякаш е паднал тежък товар. 

П: Когато казвате, аз съм в състояние отвъд свидетеля, какво е 

преживяването, което ви кара да кажете това? По какъв начин то се 

различава от нивото да бъдеш само свидетел? 

М: Това е като измиване на напечатана кърпа. Първо печатът 

избледнява, а след това фона и накрая кърпата е чисто бяла. Личността 

дава място на свидетеля, след което свидетелят си отива и остава чисто 

съзнание. Платът е бил бял в началото и е бял в края; шарките и цветовете 

просто се случват - за известно време. 

П: Може ли да има осъзнатост без обект на осъзнаване? 

M: Осъзнатостта с обект ние наричаме свидетел. Когато има 

себеотъждествяване с обекта, причинено от желание или страх, това 

състояние се нарича личност. В действителност има само едно състояние; 

когато е нарушено от себеотъждествяване, то се нарича личност; когато е 

оцветено с чувство за съществуване, то е свидетелят; когато е безцветно и 

безгранично, то се нарича Върховното. 

П: Намирам, че винаги съм неспокоен, копнеещ, надяващ се, търсещ, 

намиращ, наслаждаващ се, изоставящ, отново търсещ. Какво е това, което 

ме кара да вря и кипя? 

M: Ти си всъщност в търсене на себе си без да го знаеш. Ти копнееш 

за любов към нещо достойно за любов, към нещо съвършено мило. Поради 

невежество го търсиш в света от противоположности и противоречия. 

Когато го намериш вътре, търсенето ще приключи. 

П: Винаги ще го има този скръбен свят, с който да се боря. 

М: Не избързвай с предположенията. Ти не знаеш. Вярно е, че цялото 

проявление е от противоположности. Удоволствие и болка, добро и лошо, 

висше и низше, прогрес и регрес, покой и препирни, всички те идват и си 

отиват заедно - и докато има свят, неговите противоречия ще бъдат там. 

Може да има и периоди на съвършена хармония, на блаженство и красота, 

но само за известно време. Каквото е съвършено се връща към източника 

на всяко съвършенство и противоположностите продължават. 

П: Как да постигна съвършенство? 

M: Пази тишина. Върши работата си в света, но вътрешно пази 

тишина. Тогава всичко ще дойде при теб. Не разчитай на работата си за 

реализация. Тя може да облагодетелства други, но не и теб. Твоята 

надежда е в това да поддържаш тишина в ума си и спокойствие в сърцето 

си. Реализираните хора са много тихи. 
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Глава 80 - Осъзнатостта 

Питащ: Иска ли се време да се реализира Себето или времето не 

може да ти помогне да го реализираш? Дали себереализацията е само 

въпрос на време или пък зависи от фактори, различни от времето? 

Махарадж: Всичкото чакане е безсмислено. Да зависим от времето, 

за да решим проблемите си, е самозаблуда. Бъдещето, оставено на самотек, 

повтаря миналото. Промяната може да се случи само сега, никога в 

бъдещето. 

П: Какво води до промяна? 

M: С кристална яснота виж нуждата от промяна. Това е. 

П: Себереализацията в материята ли се случва или отвъд? Тя не е ли 

преживяване, зависещо от тялото и ума за възникването му? 

M: Всяко преживяване е илюзорно, ограничено и временно. Не 

очаквай нищо от преживяването. Реализацията сама по себе си не е 

преживяване, макар че тя може да доведе до ново измерение на 

преживяванията. И все пак новите преживявания, колкото и да са 

интересни, не са по-реални, отколкото старите. Определено реализацията 

не е ново преживяване. Тя е в откриването на безвремевия фактор във 

всяко преживяване. Той е осъзнатостта, която прави преживяването 

възможно. Също както във всички цветове светлината е безцветният 

фактор, така осъзнатостта присъства във всяко преживяване, но въпреки 

това тя не е преживяване. 

П: Ако осъзнатостта не е преживяване, как може да се реализира? 

M: Осъзнатостта е винаги там. Тя няма нужда да се реализира. 

Отвори капандурата на ума и той ще бъде залят от светлина. 

П: Какво е материята? 

М: Това, което не разбираш, е материя. 

П: Науката разбира материята. 

M: Науката просто избутва назад границите на нашето невежество. 

П: А какво е природата? 

M: Природата е съвкупността от съзнателните преживявания. Като 

съзнателно себе, ти си част от природата. Като осъзнатост, ти си отвъд. 

Виждайки природата като само съзнание е осъзнатост. 

П: Има ли нива на осъзнатост? 

M: Има нива в съзнанието, но не и в осъзнатостта. Тя е един 

единствен блок, хомогенна. Нейното отражение в съзнанието е любов и 

разбиране. Има нива на яснота в разбирането и интензитет в любовта, но 

не и в техния източник. Източникът е семпъл и единен, но неговите дарове 

са безкрайни. Само не вземай даровете за източника. Осъзнай себе си като 

източника, а не като реката; това е всичко. 

П: Аз съм също и реката. 

М: Разбира се, че си. Като "аз съм" ти си реката, течаща между 

бреговете на тялото. Но ти си също и източникът, и океанът, и облаците в 
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небето. Където има живот и съзнание, ти си. По-малък от най-малкото, по-

голям от най-голямото, ти си, докато всичко останало е привидно. 

П: Чувството за съществуване и чувството за живеене - те едно и 

също ли са или са различни? 

M: Идентичността в пространството създава едното, 

продължителността във времето създава другото. 

П: Вие веднъж казахте, че виждащият, виждането и видяното са едно 

единствено нещо, а не три. За мен тези три са отделни. Не се съмнявам в 

думите ви, само не ги разбирам. 

M: Погледни внимателно и ще видиш, че виждащият и видяното се 

появяват само когато има виждане. Те са атрибути на виждането. Когато 

казваш "аз виждам това". "Аз съм" и "това" идват с виждането, не и преди 

това. Не може да имаш някакво невидяно "това", нито невиждащо "аз съм". 

П: Мога да кажа: "Аз не виждам". 

M: "Аз виждам това" се е превърнало в "аз виждам моето невиждане" 

или "аз виждам мрак". Виждането остава. В тройката: познато, знаене и 

знаещ, само знаенето е факт. "Аз съм" и "това" са съмнителни. Кой знае? 

Какво е познато? Няма сигурност, с изключение на това, че има знаене. 

П: Защо съм сигурен за знаенето, но не и за знаещия? 

M: Знаенето е отражение на истинската ти природа, заедно с битието 

и обичането. Знаещият и познатото са добавени от ума. В природата на ума 

е да създава дуалността субект-обект, където няма такава. 

П: Каква е причината за желанието и страха? 

M: Очевидно, споменът за отминалите болки и удоволствия. Няма 

голяма мистерия в това. Конфликтът възниква, само когато желанието и 

страхът се отнасят до един и същ обект. 

П: Как да се сложи край на паметта? 

М: Това не е нито необходимо, нито възможно. Осъзнай, че всичко 

се случва в съзнанието, и че ти си коренът, източникът, основата на 

съзнанието. Светът е само поредица от преживявания и ти си това, което ги 

прави съзнателни, но все пак остава отвъд всяко преживяване. Това е като 

топлината, пламъка и горящата дървесина. Топлината поддържа пламъка, 

пламъкът консумира дървесината. Без топлина няма да има нито пламък, 

нито гориво. По същия начин, без осъзнаване няма да има нито съзнание, 

нито живот, който превръща материята в преносител на съзнанието. 

П: Вие твърдите, че без мен няма да има свят, и че светът и 

познанията ми за света са идентични. Науката е стигнала до съвсем 

различно заключение: светът съществува като нещо конкретно и 

продължително, докато аз съм страничен продукт на биологичната 

еволюция на нервната система, която основно не е толкова седалище на 

съзнанието, колкото механизъм за оцеляване като индивид и вид. Вашето 

виждане е напълно субективно, докато науката се опитва да опише всичко 

по обективен начин. Това противоречие неизбежно ли е? 
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M: Объркването е привидно и чисто вербално. Каквото е, е. То не е 

нито субективно, нито обективно. Материята и умът не са отделни, те са 

аспекти на една енергия. Погледни на ума като на функция на материята и 

имаш наука; погледни на материята като на продукт на ума и имаш 

религия. 

П: Но кое е вярно? Кое идва първо, умът или материята? 

M: Никое. Понеже никое не се появява само. Материята е формата, 

умът е името. Заедно те правят света. Проникваща и трансцендираща е 

реалността, чисто битие - съзнание - блаженство, самата ти същност. 

П: Всичко което знам е потока на съзнанието, една безкрайна 

поредица от събития. Реката на времето тече, безмилостно донасяща и 

отнасяща. Трансформацията на бъдеще в минало се случва през цялото 

време. 

М: Не си ли жертва на своя език? Ти говориш за потока на времето, 

все едно си стационарен. Но събитията, които ти наблюдава вчера, някой 

друг може да види утре. Ти си този, който се движи, а не времето. Спри да 

се движиш и времето ще престане. 

П: Какво означава това - времето ще престане? 

M: Минало и бъдеще ще се слеят във вечното сега. 

П: Но какво означава това в едно действително преживяване? Откъде 

знаете, че за вас времето е престанало? 

М: Може да означава, че миналото и бъдещето вече нямат значение. 

Може да означава, че всичко, което се е случило и ще се случи, се 

превръща в отворена книга, която да четеш, когато си искаш. 

П: Мога да си представя нещо като космическа памет, достъпна чрез 

някакво обучение. Но как може да се знае бъдещето? Неочакваното е 

неизбежно. 

М: Каквото е неочаквано на едно ниво, може да бъде сигурно, че ще 

се случи, видяно от по-високо ниво. В края на краищата, ние сме в 

границите на ума. В действителност нищо не се случва, няма минало, нито 

бъдеще; всичко е привидно и нищо не е. 

П: Какво означава, че нищо не е? Ставате празен или заспивате ли? 

Разтваряте света и ни държите на заден план, докато не се върнете към 

живота при следващия проблясък на мисълта ви ли? 

М: О, не, не е чак така. Светът на ума и материята, на имената и 

формите, продължава, но той няма значение за мен. Той е като да имаш 

сянка. Тя е там - преследва ме където и да отида, но не ми пречи по 

никакъв начин. Той остава един свят от преживявания, но не от имена и 

форми свързани с мен чрез желания и страхове. Преживяванията са 

безкачествени, чисти преживявания, ако мога така да се изразя. Наричам 

ги преживявания поради липсата на по-добра дума. Те са като вълните на 

повърхността на океана, вечно присъстващ, но незасягащи неговата тиха 

сила. 
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П: Искате да кажете, че преживяването може да бъде безименно, 

безформено, неопределено? 

М: В началото всяко преживяване е такова. Единствено желанието и 

страха, родени от паметта, му придават име и форма и го отделят от 

другите преживявания. Това не е съзнателно преживяване, понеже то не е в 

опозиция на другите преживявания и все пак е едно и също преживяване. 

П: Ако не е съзнателно, защо да говорим за него? 

M: Повечето от твоите преживявания са несъзнателни. Съзнателните 

са много малко. Ти си неосъзнат за този факт, защото за теб само 

съзнателните се броят. Стани осъзнат за несъзнателното. 

П: Може ли човек да е осъзнат за несъзнателното? Как става това? 

M: Желанието и страхът са замъгляващи и изкривяващи фактори. 

Когато умът е свободен от тях, несъзнателното става достъпно. 

П: Това означава ли, че несъзнателното става съзнателно? 

М: По-скоро става обратното. Съзнателното се слива с 

несъзнателното. Разграничението приключва, както и да го погледнеш. 

П: Аз съм озадачен. Как може някой да е осъзнат и все пак 

несъзнателен? 

M: Осъзнатостта не е ограничена до съзнанието. Тя е от всичко, 

което е. Съзнанието е от двойственост. Няма двойственост в осъзнатостта. 

Тя е един цял блок от чисто разпознаване. По същия начин човек може да 

говори за чистото битие и чистото творение - безименно, безформено, тихо 

и все пак абсолютно реално, мощно, ефективно. Това че са неописуеми не 

ги засяга ни най-малко. Въпреки че са несъзнателни, те са съществени. 

Съзнанието не може да се промени фундаментално, то може само да се 

модифицира. За да се промени нещо си, то трябва да мине през смъртта, 

през затъмнение и разтваряне. Златните бижута трябва да се претопят 

преди да бъдат излети в друга форма. Каквото отказва да умре, не може да 

се прероди. 

П: Освен чрез смъртта на тялото, как човек умира? 

M: Оттеглянето, отдръпването, оставянето е смърт. За да живееш 

пълноценно, смъртта е от съществено значение; всеки край дава ново 

начало. От друга страна, разбери, че само смъртта може да умре, не 

живеенето. Това, което е живо в теб, е безсмъртно. 

П: От къде желанието черпи енергията си? 

M: Своето име и форма то черпи от паметта. Енергията тече от 

източника. 

П: Някои желания са напълно погрешни. Как може погрешни 

желания да произтичат от сюблимен източник? 

M: Източникът не е нито правилен, нито погрешен. Нито желанието 

е само по себе си правилно или погрешно. То не е нищо друго, освен 

стремежа към щастие. След като си се идентифицирал с прашинката на 
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тялото, ти се чувстваш изгубен и търсиш отчаяно чувството за пълнота и 

завършеност, което ти наричаш щастие. 

П: Кога съм го загубил? Аз никога не съм го имал. 

М: Ти го имаше преди да се събудиш тази сутрин. Отиди отвъд 

твоето съзнание и ще го намериш. 

П: Как да отида отвъд? 

M: Ти вече знаеш как; направи го. 

П: Вие казвате това. Не знам как. 

М: И все пак повтарям - знаеш как. Направи го. Отиди отвъд, 

обратно към своето нормално, естествено, върховно състояние. 

П: Аз съм озадачен. 

M: Прашинка в очите ти те кара да мислиш, че си сляп. Измий се и 

погледни. 

П: Аз гледам! Виждам само мрак. 

M: Извади прашинката и очите ти ще бъдат залети със светлина. 

Светлината е там - чакаща. Очите са там - готови. Тъмнината, която 

виждаш, е само сянката на малката прашинка. Отърви се от нея и се върни 

към естественото си състояние. 

Глава 81 - Коренната причина на страха 

Махарадж: Откъде идваш? 

Питащ: Аз съм от САЩ, но живея най-вече в Европа. В Индия 

дойдох наскоро. Бях в Ришикеш, в два ашрама. Учиха ме на медитация и 

дишане. 

M: Колко време беше там? 

П: Осем дни в единия, шест дни в другия. Не бях щастлив там и си 

тръгнах. След това в продължение на три седмици бях с тибетските лами. 

Но всички те бяха погълнати от формули и ритуали. 

М: И какъв е крайният резултат от всичко това? 

П: Определено имаше увеличение на енергията. Но преди да тръгна 

за Ришикеш, направих пост и диета в "Nature Cure" санаториума в 

Пудуккотай в Южна Индия. Това ми стори огромно добро. 

М: Може би изобилието от енергия се е дължало на подобреното 

здраве. 

П: Не мога да кажа. Но в резултат на всички тези опити в различни 

места в тялото ми започнаха да горят някакви огньове и чувах химни и 

гласове, където нямаше такива. 

М: И в края на краищата какво си в момента? 

П: Е, какво сме всички ние в края на краищата? Някаква истина, 

някаква вътрешна сигурност, някакво истинско щастие. В различните 

школи за себереализация толкова много се говори за осъзнатостта, че 

човек остава с впечатлението, че самата осъзнатост е върховната реалност. 
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Така ли е? За тялото се грижи мозъка, мозъкът е озарен от съзнанието; 

осъзнатостта бди над съзнанието; има ли нещо отвъд осъзнатостта? 

M: Как знаеш, че си осъзнат? 

П: Имам чувството, че съм такъв. Не мога да го изразя по друг начин. 

M: Когато го проследиш внимателно от мозъка през съзнанието до 

осъзнатостта, ще откриеш, че чувството за двойственост продължава. 

Когато отидеш отвъд съзнанието, там е състоянието на не-дуалността, в 

което няма разпознаване, само чисто съществуване, което може да бъде 

наречено и несъществуване, ако под съществуване имаш предвид нещо 

определено. 

П: Това, което наричате чисто съществуване, вселенското 

съществуване ли е, да бъдеш всичко ли е? 

M: Всичкото предполага сбор от частности. В чистото съществуване 

самата идея за частно отсъства. 

П: Има ли някаква връзка между чистото съществуване и частното 

съществуване? 

M: Какво отношение може да има между това, което е, и това, което 

просто изглежда да бъде? Има ли някаква връзка между океана и неговите 

вълни? Реалното позволява на нереалното да се появява и да изчезва. 

Последователността от преходни моменти създава илюзията за време, но 

предвечната реалност на чисто съществуване не е в движението, понеже 

всяко движение изисква неподвижен фон. Тя самата е фонът. Веднъж 

намерил го в себе си, ти знаеш, че никога не си губил това независимо 

съществуване, независимо от всички разграничения и разделяния. Но не го 

търси в съзнанието, няма да го намериш там. Не го търси никъде, защото 

нищо не го съдържа. Напротив, то съдържа всичко и проявява всичко. То е 

като дневната светлина, която прави всичко видимо, докато самата тя 

остава невидима. 

П: Господине, от каква полза ми е да ми казвате, че реалността не 

може да се намери в съзнанието? Къде другаде да я търся? Как я схващаш? 

М: Доста е просто. Ако те питам какъв е вкусът на устата ти, всичко 

което може да направиш е да кажеш: той не е нито сладък, нито горчив, 

нито кисел, нито стипчив; той е това, което остава, когато всички тези 

вкусове не са. По същия начин, когато всички отличия и реакции вече не 

са, това което остава е реалността, семпла и непоклатима. 

П: Всичко, което разбирам е, че съм в хватката на една безначална 

илюзия. И не виждам как тя може да свърши. Ако можеше, тя би го 

направила - много отдавна. Трябва да съм имал толкова възможности в 

миналото, колкото ще имам и за в бъдеще. Това, което не би могло да се 

случи, не може да се случи. Или, ако се е случило, то не би могло да 

изтрае. След всичките тези несметни милиони години, нашето доста 

плачевно състояние, в най-добрия случай, носи обещание за тотално 
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изчезване или, в най-лошия, заплахата от едно безкрайно и безсмислено 

повторение. 

M: Какво доказателство имаш, че сегашното ти състояние е 

безначално и безкрайно? Как беше преди да се родиш? Как ще бъдеш след 

смъртта? И за сегашното си състояние - колко знаеш? Ти не знаеш дори 

какво е състоянието ти преди да се събудиш тази сутрин. Знаеш само 

малко за сегашното си състояние и от него си правиш изводи за всяко 

време и място. Ти може просто да сънуваш и да си въобразяваш, че твоят 

сън е вечен. 

П: Да се нарече сън не променя ситуацията. Повтарям въпроса си: 

остава ли надежда, която вечността зад мен не е могла да осъществи? Защо 

моето бъдеще да трябва да е различно от моето минало? 

M: В твоето трескаво състояние, ти проектираш минало и бъдеще и 

ги вземаш за реални. Фактически, ти знаеш само твоя сегашен момент. 

Защо не изследваш какво е сега, вместо да питаш за въображаемото 

минало и бъдеще? Твоето настоящо състояние не е нито безначално, нито 

безкрайно. То свършва за миг. Гледай внимателно от къде идва и къде 

отива. Скоро ще откриеш вечната реалност зад него. 

П: Защо не съм го правил преди? 

M: Също както всяка вълна затихва в океана, така всеки момент се 

връща в своя източник. Реализацията се състои в откриването на източника 

и да пребиваваш там. 

П: Кой открива? 

M: Умът открива. 

П: Намира ли отговорите? 

M: Той установява, че е останал без въпроси, че не са необходими 

никакви отговори. 

П: Да бъдеш роден е факт. Умирането е друг факт. Как те изглеждат 

на свидетеля? 

M: Ражда се дете; умира човек - просто събития в хода на времето. 

П: Има ли някакъв напредък в свидетеля? Осъзнатостта развива ли 

се? 

M: Каквото се вижда може да претърпи много промени, когато 

светлината на осъзнатостта е фокусирана върху него, но обектът е това, 

което се променя, не светлината. Растенията растат на слънчева светлина, 

но слънцето не расте. Сами по себе си, както тялото, така и свидетелят, са 

неподвижни, но когато се съберат заедно в ума, и двете изглежда, че се 

движат. 

П: Да, виждам, че това, което се движи и променя е само "аз съм". 

"Аз съм" въобще необходимо ли е? 

M: Кой се нуждае от него? То е там - сега. То е имало начало и ще 

има край. 

П: Какво остава, когато "аз съм" си отиде? 
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M: Каквото не идва и не си отива остава. Вечно алчният ум е това, 

което създава идеи за прогрес и еволюция към съвършенство. Той смущава 

и говори за ред, унищожава и търси сигурност. 

П: Има ли напредък в съдбата, в кармата? 

M: Кармата е само хранилище от неизразходвани енергии, от 

несбъднати желания и неразбрани страхове. Хранилището постоянно се 

попълва с нови желания и страхове. Не е нужно да е така завинаги. Разбери 

коренната причина на страховете ти - отчуждението от твоето Себе; и на 

желанията ти - копнежът за Себето, и твоята карма ще се разтвори като 

сън. Между земята и небето животът продължава. Нищо не е засегнато, 

само телата растат и западат. 

П: Каква е връзката между личността и свидетеля? 

М: Не може да има връзка между тях, защото те са едно. Не разделяй 

и не търси взаимовръзка. 

П: Ако виждащият и видяното са едно, как се е случило 

разделението? 

M: Очарован от имена и форми, които по своето естество са 

различни и разнообразни, ти разграничаваш това, което е естествено, и 

разделяш това, което е едно. Светът е богат откъм разнообразие, но да се 

чувстваш отчужден и уплашен се дължи на недоразумение. Тялото е това, 

което е в опасност, не ти. 

П: Мога да видя, че основната биологична тревожност, инстинктът за 

оцеляване, приема много форми и смущава моите мисли и чувства. Но как 

се е появила тази тревожност? 

М: Това е умствено състояние, причинено от идеята "аз-съм-тялото". 

Тя може да бъде отстранена от противоположната идея: "аз-не-съм-

тялото". И двете идеи са фалшиви, но едната премахва другата. Осъзнай, 

че нямаш твои идеи, всички те идват при теб от вън. Ти трябва да 

осмислиш всичко това сам за себе си, ти самият да станеш обект на твоята 

медитация. Усилието да разбереш себе си е Йога. Бъди Йоги, отдай живота 

си за това, наблюдавай, чуди се, търси, докато не достигнеш до корена на 

грешката и до истината отвъд грешката. 

П: В медитацията кой медитира, личността или свидетелят? 

M: Медитацията е преднамерен опит да проникнеш в по-висшите 

състояния на съзнанието и накрая да отидеш отвъд него. Изкуството на 

медитацията е изкуството на изместване на фокуса на вниманието към все 

по-фините нива, без загуба на владеене на предишните нива. В известен 

смисъл тя е като контролирана смърт. Човек започва с най-ниските нива: 

социални обстоятелства, обичаи и навици; физическо обкръжение, позата и 

дишането на тялото, сетивата, техните усещания и възприятия; ума, 

неговите мисли и чувства; докато целия механизъм на личността е схванат 

и здраво овладян. Крайното ниво на медитацията е достигнато, когато 

чувството за идентичност отива отвъд "аз-съм-това-и-това", отвъд "така-
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съм", отвъд "аз-съм-единствено-свидетеля", отвъд "там-е", отвъд всички 

идеи в безличностното лично чисто съществуване. Но ти трябва да бъдеш 

енергичен, когато се захванеш с медитация. Тя определено не е почасово 

занимание. Ограничи своите интереси и дейности до най-належащото, 

необходимо за теб и за онези, които зависят от теб. Пести енергията си и 

времето си, за да разбиеш стената, която твоят ум е изградил около теб. 

Повярвай ми, няма да съжаляваш. 

П: Как да узная, че моето преживяване е универсално? 

М: В края на твоята медитация всичко е узнато директно, не са 

нужни каквито и да били доказателства. Също както всяка капка от океана 

носи вкуса на океана, така всеки момент носи вкуса на вечността. 

Определенията и описанията имат своето място като полезни стимули за 

по-нататъшно търсене, но ти трябва да отидеш отвъд тях към това, което е 

неопределимо и неописуемо, освен чрез отрицания. 

В крайна сметка, дори и универсалността и вечността са просто 

понятия, противоположности на това да си ограничен от място и време. 

Реалността не е концепция, нито проявление на концепция. Тя няма нищо 

общо с концепции. Обърни внимание на ума си, премахни неговите 

изкривявания и нечистотии. Веднъж щом си имал вкуса на твоето 

собствено Себе, ще го намираш навсякъде и по всяко време. Ето защо е 

толкова важно да го узнаеш. След като го узнаеш, ти никога няма да го 

загубиш. 

Но трябва да си дадеш възможност чрез интензивна, дори усилена 

медитация. 

П: Какво точно искате да направя? 

M: Отдай сърцето и ума си на бдението над "аз съм"; какво е, как е, 

какъв е неговият източник, неговият живот, неговото значение. Това много 

прилича на копаене на кладенец. Ти отхвърляш всичко, което не е вода, 

докато достигнеш животворния извор. 

П: По какво ще знам, че се движа в правилната посока? 

M: По твоя напредък в отдадеността, в яснотата и предаността към 

задачата. 

П: Ние, европейците, намираме за много трудно да поддържаме 

тишина. Светът е прекалено много с нас. 

М: О, не, вие също сте сънуващи. Ние се различаваме само по 

съдържанието на нашите сънища. Вие търсите съвършенство в бъдещето. 

Ние се стремим да го намерим в момента. Само ограниченото може да се 

усъвършенства. Неограниченото вече е съвършено. Ти си съвършен, само 

че не го знаеш. Научи се да знаеш себе си и ще откриеш чудеса. Всичко от 

което се нуждаеш е вече в теб, само трябва да подходиш към себе си с 

благоговение и любов. Да обвиняваш себе си и да нямаш вяра в себе си са 

тежки грешки. Твоето постоянно избягване на болката и търсене на 

удоволствие е признак на любовта, която питаеш към себе си; всичко което 
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те моля е това: направи любовта към себе си съвършена. Не лишавай 

твоето Себе от нищо - дай на твоето Себе безкрайност и вечност и открий, 

че ти не се нуждаеш от тях; ти си отвъд. 

Глава 82 - Абсолютното съвършенство е тук и сега 

Питащ: Има война. Какво е отношението ви към нея? 

Махарадж: На едно или друго място, под една или друга форма, 

война има винаги. Имало ли е момент, в който не е имало война? Някои 

казват, че това е Божията воля. Някои казват, че това е Божията игра. Това 

е друг начин да се каже, че войните са неизбежни и никой не е отговорен. 

П: Но какво е вашето собствено отношение? 

M: Защо налагаш отношения върху мен? Аз нямам отношение, което 

да нарека мое собствено. 

П: Със сигурност някой е отговорен за тази ужасна и безсмислена 

касапница. Защо хората се избиват един друг с такава готовност? 

M: Търси за виновника вътре. Идеите за "аз" и "мое" са в основата на 

всички конфликти. Бъди свободен от тях и ще бъдеш извън конфликт. 

П: Какво от това, че съм извън конфликт? Това няма да се отрази на 

войната. Ако аз съм причината за войната, аз съм готов да бъда унищожен. 

И все пак, очевидно е, че изчезването на хиляди като мен няма да спре 

войните. Те не започнаха с моето раждане, нито ще свършат с моята смърт. 

Аз не съм отговорен. Кой е? 

M: Кавгите и борбите са част от съществуването. Защо не питаш кой 

е отговорен за съществуването? 

П: Защо казвате, че съществуването и конфликта са неразделни? Не 

може ли да има съществуване без борба? Няма нужда да се боря с другите, 

за да бъда себе си. 

M: Ти се бориш с другите през цялото време за оцеляването си като 

отделен тяло-ум, с определено име и форма. За да живееш, трябва да 

унищожаваш. От момента, в който беше заченат, ти започна война с твоята 

околна среда - безмилостна война на взаимно изтребление, докато смъртта 

те освободи. 

П: Моят въпрос остава без отговор. Вие само описвате това, което аз 

знам - живота и неговите мъки. Но кой е отговорен, не казвате. Когато ви 

притисна, хвърляте вината на Бог, на карма, или на моята собствена 

алчност и страх - което просто поканва допълнителни въпроси. Дайте ми 

окончателен отговор. 

M: Окончателният отговор е този: няма нищо. Всичко е моментно 

проявление в полето на вселенското съзнание; продължителността като 

име и форма е само умствено творение, лесно за разсейване. 
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П: Аз питам за непосредственото, преходното, проявеното. Ето една 

снимка на дете, убито от войници. Това е факт - вперен във вас. Вие не 

можете да го отречете. Сега, кой е отговорен за смъртта на детето? 

М: Никой и всички. Светът е това, което той съдържа, и всяко нещо 

се отразява на всички други. Ние всички убихме детето и ние всички 

умряхме с него. Всяко събитие има безброй причини и произвежда безброй 

следствия. Безполезно е да се търсят сметки, нищо не може да бъде 

проследено. 

П: Вашите хора говорят за карма и възмездие.  

М: Това е само грубо приближение; в действителност всички ние сме 

си взаимни творци и творения, причинявайки и носейки тежестта на 

другия. 

П: Значи невинните страдат заради виновните? 

М: В нашето невежество ние сме невинни; в нашите действия ние 

сме виновни. Ние съгрешаваме без да знаем и страдаме без да разбираме. 

Единствената ни надежда: да спрем, да видим, да разберем и да се 

измъкнем от капаните на паметта. Понеже паметта подхранва 

въображението, а въображението генерира желание и страх. 

П: Защо изобщо си въобразявам? 

M: Светлината на съзнанието преминава през кино-лентата на 

паметта и хвърля картини върху мозъка ти. Поради неадекватното и 

непорядъчно състояние на мозъка ти, това което възприемаш е изкривено и 

оцветено от усещането за харесване и нехаресване. Направи мисленето си 

порядъчно и без емоционални оттенъци и ще видиш хората и нещата 

такива каквито са, с яснота и милосърдие. 

Свидетелят на раждането, живота и смъртта е един и същ. Той е 

свидетелят на болката и любовта. Защото, въпреки че в съществуването в 

ограничение и разделение има болка, ние го обичаме. Ние го обичаме и го 

мразим в същото време. Ние се бием, ние убиваме, ние унищожаваме 

живота и имуществото и все пак сме любвеобилни и 

самопожертвувателни. Ние отглеждаме детето с нежност и също го правим 

сирак. Нашият живот е пълен с противоречия. И все пак ние се вкопчваме 

в него. Това вкопчване е в основата на всичко. Все пак, това е съвсем 

повърхностно. Ние се държим за нещо или някого с цялата си мощ и в 

следващия момент го забравяме; като дете, което оформя своите пайове от 

кал и ги изоставя безгрижно. Докосни ги и то закрещява яростно, отвлечи 

вниманието на детето и то ги забравя. Защото нашият живот е сега и 

любовта към него е сега. Ние обичаме разнообразието, играта на болка и 

удоволствие, ние сме очаровани от контрасти. Затова ние се нуждаем от 

противоположностите и тяхното привидно разделение. Ние им се 

наслаждаваме за известно време и след това се уморяваме и жадуваме за 

покоя и тишината на чистото съществуване. Космическото сърце бие 

непрекъснато. Аз съм свидетел и на сърцето също. 
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П: Мога да видя картината, но кой е художникът? Кой е отговорен за 

това ужасно и все пак очарователно преживяване? 

M: Художникът е в картината. Ти разделяш художника от картината 

и го търсиш. Не разделяй и не поставяй неправилни въпроси. Нещата са 

такива каквито са и никой специално не е отговорен. Идеята за лична 

отговорност идва от илюзията за авторство на действията. "Някой трябва 

да го е направил, някой е отговорен". Обществото, както е сега, с неговата 

рамка от закони и обичаи, се основава на идеята за отделна и отговорна 

личност, но това не е единствената форма на обществото, която то може 

приеме. Може да има други форми, в които чувството за разделение е 

слабо и отговорността е разсеяна. 

П: Един индивид със слабо чувство за индивидуалност, той по-близо 

ли е до себереализацията? 

М: Да вземем случая на едно малко дете. Чувството за "аз съм" все 

още не е формирано, личността е рудиментарна. Пречките пред 

себереализацията са малко, но силата и яснотата на осъзнатостта, нейната 

широчина и дълбочина липсват. С хода на годините осъзнатността ще 

става по-силна, но и латентната личност ще се появи и ще я покрие и 

усложни. Също както колкото по-твърдо е дървото, толкова по-горещ е 

пламъка, така и колкото по-силна е личността, толкова по-ярка е 

светлината, генерирана при разрушаването й. 

П: Вие нямате ли проблеми? 

M: Имам проблеми. Нали ти казах вече. За да бъдеш, да 

съществуваш с име и форма, е болезнено, но аз обичам това. 

П: Но вие обичате всичко! 

М: В съществуването има всичко. Самата ми природа е да обичам; 

дори болезненото е достойно за любов. 

П: Това не го прави по-малко болезнено. Защо не останете в 

неограниченото? 

М: Изследователският инстинкт, любовта към неизвестното е това, 

което ме извежда в съществуването. Както в природата на съществуването 

е да вижда приключението на ставането, така и в самата природа на 

ставането е да търси мир в съществуването. Това редуване на 

съществуване и ставане е неизбежно; но моят дом е отвъд. 

П: Вашият дом в Бог ли е? 

M: Да обичаш и да се покланяш на някакъв бог също е невежество. 

Моят дом е отвъд всички понятия, колкото и възвишени да са. 

П: Но Бог не е понятие! Той е реалността отвъд съществуването. 

M: Може да използваш всяка дума, която ти харесва. За каквото и да 

си помислиш, аз съм отвъд него. 

П: След като знаете вашия дом, защо не останете в него? Какво ви 

извежда от него? 
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M: Човекът е роден от любов към телесно съществуване и веднъж 

роден, се забърква в съдбата. Съдбата е неразделна част от ставането. 

Желанието да бъдеш конкретното те прави личност с цялото й персонално 

минало и бъдеще. Виж някой велик човек, какъв прекрасен човек е той! И 

все пак колко проблемен е бил неговия живот и колко ограничени неговите 

плодове. Колко напълно зависима е личността на човека и колко 

безразличен е неговият свят. И все пак ние го обичаме и го защитаваме 

заради самата му незначителност. 

П: Има война и хаос и ви молят да поемете отговорността за 

хранителен център. Дава ви се това, което ви е необходимо, и е само 

въпрос на приемане на работата. Ще я откажете ли? 

М: Да работя или да не работя е едно и също за мен. Аз може да я 

поема или не. Може да има други, по-способни за такива задачи, отколкото 

съм аз - професионални уредници по обществено хранене, например. Но 

отношението ми е различно. Аз не гледам на смъртта като на бедствие, 

както не се радвам при раждането на дете. Детето излиза за неприятности, 

докато мъртвият е извън тях. Привързаността към живота е привързаност 

към скръбта. Ние обичаме това, което ни носи болка. Такава е нашата 

природа. За мен момента на смъртта ще бъде момент на ликуване, не на 

страх. Плакал съм, когато съм се родил, и ще умра смеейки се. 

П: Каква е промяната в съзнанието в момента на смъртта? 

M: Какви промени очакваш? Когато прожекцията на филма свърши, 

всичко остава същото, както когато е започнала. Състоянието преди да се 

родиш бе и състоянието след смъртта, ако си спомняш. 

П: Нищо не си спомням. 

M: Защото никога не си опитвал. Това е само въпрос на настройка в 

ума. Това изисква тренировка, разбира се. 

П: Защо не вземете участие в социална работа? 

М: Но аз правя нищо друго през цялото време! И каква е социалната 

работа, която искаш да върша? Скалъпената работа не е за мен. Позицията 

ми е ясна: произвеждай, за да доставиш, нахрани преди да ядеш, дай преди 

да вземеш, мисли за другите, преди да мислиш за себе си. Само 

безкористно общество, основано на споделяне, може да бъде стабилно и 

щастливо. Това е единственото практично решение. Ако не го искаш – бий 

се. 

П: Всичко е въпрос на гуни. Където преобладават тамас и раджас, 

трябва да има война. Където управлява саттва, ще има мир. 

M: Кажи го както искаш, става дума за едно и също. Обществото е 

изградено върху мотиви. Постави доброжелателството в основите и няма 

да имаш нужда от специализирани социални работници. 

П: Светът става все по-добър. 

M: Светът е имал цялото време, за да стане по-добър, но не го е 

направил. Каква надежда има за в бъдеще? Разбира се, че е имало и ще има 
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периоди на хармония и мир, когато саттва е във възход, но нещата се 

унищожават от собственото си съвършенство. Едно съвършено общество е 

задължително статично и, следователно, е в застой и се разпада. От върха 

всички пътища водят надолу. Обществата са като хората - те се раждат, 

растат до някаква точка на относително съвършенство и след това се 

разпадат и умират. 

П: Има ли състояние на пълно съвършенство, което не се разпада? 

M: Каквото има начало, трябва да има своя край. В предвечното 

всичко е съвършено, тук и сега. 

П: Но ще стигнем ли до предвечното с времето? 

M: С времето ще се върнем към началната точка. Времето не може да 

ни изведе извън времето, така както пространството не може да ни изведе 

извън пространството. Всичко, което се получава от чакането, е още 

чакане. Абсолютното съвършенство е тук и сега, а не в някакво бъдеще, 

близко или далечно. Тайната е в действието - тук и сега. Поведението ти е 

това, което те заслепява за теб самия. Пренебрегвай каквото смяташ, че си, 

и действай така, сякаш си абсолютно съвършен - каквато и да е идеята ти 

за съвършенство. Всичко, от което се нуждаеш, е смелост. 

П: Къде мога да намеря такава смелост? 

М: В себе си, разбира се. Погледни вътре. 

П: Вашата милост ще помогне. 

M: Моята милост ти казва сега: погледни вътре. Всичко, което ти 

трябва, го имаш. Използвай го. Дръж се възможно най-добре, прави това, 

което мислиш, че трябва. Не се страхувай от грешки; винаги можеш да ги 

отстраниш, само намеренията имат значение. Формата, която нещата 

приемат, не е в силата ти; мотивите на действията ти са. 

П: Как може действие, родено от несъвършенство, да доведе до 

съвършенство? 

M: Действието не води до съвършенство; съвършенството се 

изразява в действие. Докато съдиш себе си по своите изрази, отдавай им 

изключително внимание; когато реализираш своето собствено битие, 

твоето поведение ще бъде съвършено - спонтанно. 

П: Ако аз съм предвечно съвършен, тогава защо се родих изобщо? 

Каква е целта на този живот? 

М: Това е все едно да питаш: каква полза има златото да се направи в 

украшение? Украшението получава цвета и красотата на златото; златото 

не бива обогатено. По същия начин, реалността, изразена в действие, прави 

действието смислено и красиво. 

П: Какво получава реалното чрез своите изрази? 

M: Какво може да получи? Абсолютно нищо. Но е в природата на 

любовта да се изразява, да се утвърждава, да преодолява трудностите. 

Веднъж след като си разбрал, че светът е любов в действие, ще го 

погледнеш по съвсем различен начин. Но първо отношението ти към 
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страданието трябва да се промени. Страданието е предимно покана за 

внимание, което само по себе си е движение на любовта. Повече от 

щастие, любовта иска растеж, разширяване и задълбочаване на съзнанието 

и битието. Каквото предотвратява това, става причина за болка, а любовта 

не бяга от болката. Саттва, енергията, която работи за правда и 

порядъчно развитие, не трябва да бъде осуетявана. Когато е запречена, тя 

се обръща срещу себе си и става разрушителна. Когато любовта бива 

задържана и на страданието е позволено да се разпространява, войната 

става неизбежна. Нашето безразличие към мъката на съседа докарва 

страданието до нашата врата. 

Глава 83 - Истинският Гуру 

Питащ: Вие казахте онзи ден, че в основата на вашата реализация е 

било доверието във вашия Гуру. Той ви е уверил тогава, че вие вече сте 

Абсолютната Реалност и няма какво повече да се прави. Вие сте му 

повярвали и сте останали с това, без напрягане, без стремеж. Сега, 

въпросът ми е: без доверие във вашия Гуру бихте ли разбрали? В крайна 

сметка, това, което сте, Вие сте, независимо дали вашият ум се доверява 

или не; съмнението би ли възпрепятствало действието на думите на Гуру и 

да ги направи неефикасни? 

Махарадж: Ти го каза - те биха били неефикасни - за известно време. 

П: А какво би станало с енергията или силата в думите на Гуру? 

M: Тя ще остане латентна, непроявена. Но целият въпрос се основава 

на неразбиране. Учителят, ученикът, любовта и доверието между тях, те са 

един факт, не много независими факти. Всеки е част от другия. Без любов 

и доверие не би имало нито Гуру, нито ученик, нито връзка между тях. 

Това е като да натиснеш ключа, за да запалиш електрическа лампа. Понеже 

лампата, окабеляването, ключът, трансформаторът, електропроводите и 

електроцентралата образуват едно цяло, ти можеш да получиш светлина. 

Ако един от факторите липсва, не би имало светлина. Не бива да разделяш 

неразделното. Думите не създават факти; те или ги описват, или ги 

изопачават. Фактът е винаги невербален. 

П: Аз все още не разбирам; може ли думите на Гуру да останат 

неосъществени или непременно ще се окажат истина? 

M: Думите на реализирания човек никога не пропускат тяхното 

намерение. Те чакат да възникнат подходящите условия, което може да 

отнеме известно време, и това е естествено, защото има сезон за сеитба и 

сезон за прибиране на реколтата. Но думата на Гуру е семе, което не може 

да погине. Разбира се, Гуруто трябва да е истински, отвъд тялото и ума, 

отвъд самото съзнание, отвъд пространството и времето, отвъд дуалността 

и единството, отвъд разбирането и описанието. Добрите хора, които са 

чели много и имат какво да кажат, могат да те научат на много полезни 
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неща, но те не са истински Гурута, чиито думи непременно се сбъдват. Те 

също могат да ти кажат, че ти си самата върховна реалност, но какво от 

това? 

П: Въпреки това, ако по някаква причина аз се случи да им се доверя 

и да се подчиня, ще бъда ли губещ? 

М: Ако си в състояние да се довериш и да се подчиниш, скоро ще 

намериш твоя истински Гуру, или по-скоро, той ще те намери. 

П: Всеки познаващ Себето ли става Гуру или човек може да е 

познаващ Реалността без да е способен да заведе други до нея? 

М: Ако знаеш каквото наставляваш, можеш да наставляваш каквото 

знаеш. Тук виждането и наставляването са едно. Но Абсолютната Реалност 

е отвъд двете. Самозваните Гурута говорят за зрялост и усилия, за заслуги 

и постижения, за съдба и милост; всичко това са само ментални 

образувания, проекции на пристрастения ум. Вместо да помагат, те 

възпрепятстват. 

П: Как мога да реша кого да следвам и на кого да не се доверявам? 

M: Не се доверявай на никой, докато не си убеден. Истинският Гуру 

никога няма да те унижи, нито ще те отчужди от твоето Себе. Той 

постоянно ще те връща към факта на твоето присъщо съвършенство и ще 

те окуражава да търсиш вътре. Той знае, че не се нуждаеш от нищо, нито 

дори от него, и той никога не се уморява да ти го припомня. Но 

самозваният Гуру е по-загрижен за себе си, отколкото за учениците си. 

П: Вие казахте, че реалността е отвъд познанието и учението за 

реалното. Знанието на реалността не е ли Върховното само по себе си, а 

учението доказателството за нейното постигане? 

M: Знанието на реалното или на себето, е състояние на ума. Да 

наставляваш друг е движение в дуалността. Те се отнасят само до ума; 

саттва е Гуна, все пак. 

П: Какво е реално тогава? 

M: Който знае ума като нереализиран и реализиран, който знае 

невежеството и знанието като състояния на ума, той е реален. Когато ти се 

дадат диаманти смесени с чакъл, може или да пропуснеш диамантите, или 

да ги намериш. Виждането е това, което е от значение. Къде е сивотата на 

чакъла и красотата на диаманта без силата да виждаш? Познатото е само 

форма, а знанието е само име. Знаещият е само състояние на ума. Реалното 

е отвъд. 

П: Наистина, обективното знание и идеите за нещата и 

себепознанието не са едно и също нещо. Едното се нуждае от мозък, а 

другото не. 

M: За целите на дискусията можеш да подредиш думи и да им 

придадеш смисъл, но остава фактът, че цялото знание е форма на 

невежество. И най-точната карта е все пак само хартия. Всичкото знание е 
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в паметта; то е само разпознаване, а реалността е отвъд двойствеността на 

знаещ и познато. 

П: Тогава чрез какво се познава реалността? 

M: Колко подвеждащ е езика ти! Предполагаш, несъзнателно, че 

реалността също е достъпна чрез знанието. А след това внасяш познавач на 

реалността отвъд реалността! Разбери, че за да бъде, реалността не е 

необходимо да бъде позната. Невежеството и знанието са в ума, не в 

реалното. 

П: Ако няма такова нещо като познаване на реалното, тогава как я 

стигам? 

M: Ти не трябва да посягаш към това, което е вече в теб. Самото ти 

посягане те кара да го пропускаш. Откажи се от идеята, че не си го 

намерил и просто го остави да влезе във фокуса на директното възприятие, 

тук и сега, чрез премахване на всичко, което е от ума. 

П: Когато всичко, което може да си отиде, си отиде, какво остава? 

M: Празнота остава, осъзнатост остава, чистата светлина на 

съзнателното битие остава. Това е все едно да питаш какво остава от една 

стая, когато всички мебели са отстранени. Най-функционална стая остава. 

А когато дори стените са смъкнати, пространството остава. Отвъд 

пространството и времето е тукашността и сегашността на реалността. 

П: Свидетелят остава ли? 

M: Докато има съзнание, неговият свидетел също е там. Двете се 

появяват и изчезват заедно. 

П: Ако свидетелят също е преходен, защо му се придава такова 

голямо значение? 

M: Само за да се прекъсне очарованието на познатото, илюзията, че 

само възприемаемото е реално. 

П: Възприятието е първично, свидетелят - вторичен. 

М: Това е същината на въпроса. Докато вярваш, че само външният 

свят е реален, ти оставаш негов роб. За да станеш свободен, твоето 

внимание трябва да бъде доведено до "аз съм", свидетеля. Разбира се, 

знаещият и познатото са едно, а не две, но за да прекъснеш очарованието 

на познатото, знаещият трябва да бъде изведен на преден план. Никое не е 

първично, и двете са отражения в паметта на неизразимото преживяване, 

вечно ново и вечно сега, непреводимо, по-бързо от ума. 

П: Господине, аз съм скромен търсач, скитащ се от Гуру на Гуру в 

търсене на освобождение. Умът ми е болен, горящ от желание, смразен от 

страх. Моите дни прелитат, почервенели от болка, посивели от отегчение. 

Моята възраст напредва, здравето ми се влошава, моето бъдеще е тъмно и 

страшно. С това темпо ще живея в скръб и ще умра в отчаяние. Има ли 

някаква надежда за мен? Или съм дошъл твърде късно? 

M: Няма нищо нередно с теб, но идеите, които имаш за себе си, са 

напълно погрешни. Не ти си този, който желае, който се страхува и страда, 
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а личността, построена върху основите на твоето тяло от обстоятелства и 

влияния. Ти не си тази личност. Това трябва да бъде ясно установено в ума 

ти и никога да не го губиш от поглед. Обикновено това се нуждае от 

продължителна садхана, години на въздържание и медитация. 

П: Умът ми е слаб и нерешителен. Нямам нито силата, нито 

упоритостта за садхана. Моят случай е безнадежден. 

М: В известен смисъл твоят случай е най-надежден. Има алтернатива 

на садханата, която е доверие. Ако не можеш да имаш убеждението, 

родено от плодотворно търсене, тогава се възползвай от моето откритие, 

което аз съм толкова нетърпелив да споделя с теб. Виждам с най-голяма 

яснота, че ти никога не си бил, нито си, нито ще бъдеш отчужден от 

реалността, че ти си пълнотата на съвършенството тук и сега, и че нищо не 

може да те лиши от твоето наследство, от това, което си. Ти по никакъв 

начин не се различаваш от мен, само че не го знаеш. Ти не знаеш какво си 

и затова си въобразяваш да си това, което не си. Оттук желания и страх и 

съкрушително отчаяние. И безсмислена дейност, за да избягаш. 

Просто ми се довери и живей вярвайки ми. Аз няма да те подведа. Ти 

си Върховната Реалност отвъд света и неговия създател, отвъд съзнанието 

и неговия свидетел, отвъд всички твърдения и опровержения. Запомни 

това, мисли за това, действай според това. Изостави всякакво чувство за 

разделение, виж себе си във всичко и действай съответно. С действието ще 

дойде блаженство, а с блаженството, убеденост. В края на краищата, ти се 

съмняваш в себе си, защото си в скръб. Щастието, естествено, спонтанно и 

трайно, не може да бъде въобразено. Или е там, или не е. Веднъж щом 

започнеш да изпитваш покоя, любовта и щастието, които не се нуждаят от 

външни причини, всичките ти съмнения ще се разтворят. Просто се дръж 

за това, което ти казах, и живей според него. 

П: Вие ми казвате да живея по памет? 

M: Ти така или иначе живееш по памет. Аз просто те моля да 

замениш старите спомени със спомена за това, което ти казах. Както си 

действал според старите си спомени, така действай според новия. Не се 

страхувай. За известно време там е длъжно да има конфликт между старите 

и новия, но ако се поставиш решително на страната на новия, борбата 

скоро ще дойде до своя край и ще реализираш безусилното състояние да 

бъдеш себе си, да не бъдеш мамен от желания и страхове, породени от 

илюзия. 

П: Много Гурута имат навика да дават символи на тяхната благодат - 

тяхната кърпа за глава, или техните пръчки, или просешка купа, или дреха, 

като по този начин предават или потвърждават себереализацията на своите 

ученици. Не мога да видя никаква стойност в такива практики. Не 

собствената реализация се предава, а собствената значимост. От каква 

полза може да ти е да ти се каже нещо много ласкателно, но невярно? От 
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една страна, вие ме предупреждавате за многото самозвани Гурута, от 

друга страна искате да ви се доверя. Защо твърдите, че сте изключение? 

M: Аз не те моля да се довериш на мен. Довери се на думите ми и ги 

помни, аз искам твоето щастие, а не моето. Не се доверявай на тези, които 

поставят разстояние между теб и твоето истинско битие и предлагат себе 

си като посредници. Аз не правя нищо такова. Аз дори не давам никакви 

обещания. Аз просто казвам: ако имаш доверие в думите ми и ги 

подложиш на тест, ти сам ще откриеш колко абсолютно верни са те. Ако 

питаш за доказателство преди твоята авантюра, мога само да кажа: Аз съм 

доказателството. Аз се доверих на думите на моя учител и ги съхранявах в 

съзнанието си и открих, че той е прав, че аз бях, съм и ще бъда Безкрайната 

Реалност, обхващаща всичко, трансцендираща всичко. 

Както каза, ти нямаш нито време, нито енергия за продължителни 

практики. Аз ти предлагам алтернатива. Приеми моите думи на доверие и 

живей нов живот или живей и умри в скръб. 

П: Изглежда твърде хубаво, за да е истина. 

M: Не се подвеждай от простотата на съвета. Много малко са тези, 

които имат смелостта да се доверят на невинните и простодушните. Да 

знаеш, че си затворник на своя ум, че живееш в един въображаем свят, 

твое собствено творение, е зората на мъдростта. Да не искаш нищо от него, 

да бъдеш готов да го изоставиш напълно, е искреност. Само такава 

искреност, родена от истинско отчаяние, ще те накара да ми се довериш.  

П: Не страдах ли достатъчно? 

M: Страданието те е направило потиснат, неспособен да видиш 

неговите огромни размери. Първата ти задача е да видиш мъката в теб и 

около теб; следващата е да копнееш интензивно за освобождение. Самата 

интензивност на копнежа ще те води; нямаш нужда от никакъв друг водач.  

П: Страданието ме направи потиснат, безразличен дори към себе си. 

М: Може би не мъката, а удоволствието те е направило потиснат. 

Изследвай. 

П: Каквото и да е причината, аз съм потиснат. Нямам нито воля, нито 

енергия. 

М: О, не. Имаш достатъчно за първата стъпка. И всяка стъпка ще 

генерира достатъчно енергия за следващата. Енергията идва с увереността, 

а увереността идва с опита. 

П: Правилно ли е да се сменят Гурута? 

M: Защо да не се сменят? Гурутата са като крайпътни табели. 

Естествено е да се минава от една към друга. Всяка ти показва посоката и 

разстоянието, докато садгуру, вечният Гуру, е самият път. Щом веднъж 

осъзнаеш, че пътят е целта и че ти винаги си на пътя, не за да се достига 

цел, а за да се наслаждаваш на неговата красота и мъдрост, животът 

престава да бъде задача и става естествен и лесен, сам по себе си екстаз. 
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П: Значи няма нужда да обожаваш, да се молиш, да практикуваш 

Йога? 

M: Малко ежедневно метене, миене и къпане не може да причини 

вреда. На всяка крачка себеосъзнатостта ти казва какво трябва да се 

направи. Когато всичко е направено, умът остава тих. 

Сега си в будно състояние, личност с име и форма, радости и скърби. 

Личността не беше там преди да се родиш, нито ще бъде там след като 

умреш. Вместо да се бориш с личността, за да я превърнеш в това, което не 

е, защо не отидеш отвъд будното състояние и не изоставиш личния живот 

напълно? Това не означава унищожаване на личността; това означава само 

да я виждаш в правилна перспектива. 

П: Още един въпрос. Вие казахте, че преди да се родя аз бях едно с 

чистото битие на реалността; Ако това е така, кой реши, че трябва да се 

родя? 

М: В действителност ти никога не си бил роден и никога не ще 

умреш. Но сега си представяш, че си или че имаш тяло, и питаш какво те е 

довело до това състояние. В рамките на илюзията отговорът е: желанието, 

родено от паметта, те привлича към тялото и те кара да се мислиш като 

едно с него. Но това е вярно само от относителна гледна точка. Фактически 

няма тяло, нито свят, който да го съдържа; има само едно ментално, 

съноподобно състояние, лесно за разсейване като се подложи под въпрос 

неговата реалност. 

П: След като умрете, ще дойдете ли отново? Ако живея достатъчно 

дълго, ще ви срещна ли отново? 

М: За теб тялото е реално, за мен не е. Аз, както ти ме виждаш, 

съществувам само във въображението ти. Със сигурност ще ме видиш 

отново, ако и когато имаш нужда от мен. Това не ми влияе, както Слънцето 

не се влияе от изгреви и залези. Тъй като не е засегнато, то е сигурно, че 

ще бъде там, когато е нужно. 

Ти си склонен към познание, а аз не съм. Аз нямам това чувство на 

несигурност, което те кара да жадуваш да знаеш. Аз съм любопитен, както 

детето е любопитно. Но няма тревожност, която да ме кара да търся 

убежище в знанието. Ето защо, аз не съм загрижен дали ще се преродя или 

колко дълго ще продължи света. Това са въпроси, породени от страх. 

Глава 84 - Твоята цел е твой Гуру 

Питащ: Вие ни говорихте, че има много самозвани Гурута, но един 

истински Гуру е изключително рядко явление. Много джнани смятат себе 

си за реализирани, но всичко което те имат е книжно знание и високо 

мнение за себе си. Понякога те впечатляват, дори завладяват, привличат 

ученици и им губят времето с безполезни практики. След няколко години, 

когато си направи равносметка, ученикът не намира никакви промени. 
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Когато се оплаче на неговия учител, последният прибягва до обичайния 

укор, че той не е достатъчно усърден. Вината лежи в липсата на вяра и 

любов в сърцето на ученика, докато всъщност вината е на Гуру, който не е 

имал право да приема ученици и да събужда в тях надежда. Как да се 

предпазим от такъв Гуру? 

Махарадж: Защо се притесняваш толкова много за другите? Какъвто 

и да е Гуруто, ако е с чисто сърце и чисти стремежи, той няма да навреди 

на учениците си. Ако няма напредък, вината е на учениците, на тяхната 

леност и липса на самоконтрол. От друга страна, ако ученикът е искрен и 

практикува своята садхана с интелигентност и ентусиазъм, той неизбежно 

ще срещне квалифициран Учител, който ще го поведе по-нататък. Твоят 

въпрос възниква от три фалшиви предположения: че човек е нужно да се 

занимава с другите, че може да оценява другите, и че напредъкът на 

ученика е задача и отговорност на Гуру. Всъщност, ролята на Гуру е само 

да инструктира и окуражи. Ученикът изцяло отговаря сам за себе си. 

П: На нас ни е казано, че пълното отдаване на Гуру е достатъчно, и 

че Гуру ще свърши останалото. 

М: Разбира се, когато има пълно отдаване, пълно изоставяне на 

цялата загриженост за миналото, настоящето и бъдещето и за своята 

физическа и духовна сигурност и положение, изгрява нов живот, изпълнен 

с любов и красота. Тогава Гуру вече не е важен, защото ученикът е пробил 

черупката на себезащитата. Пълното себеотдаване само по себе си е 

освобождение. 

П: Ако и ученикът, и Учителят, не са съвършени, какво се случва? 

M: С времето всичко ще се оправи. В крайна сметка, истинското 

Себе на двамата не е засегнато от комедията, която те временно 

разиграват. Те ще отрезнеят и узреят и ще преминат към по-високо ниво на 

взаимоотношение. 

П: Или може да се разделят. 

М: Да, може да се разделят. В крайна сметка никое взаимоотношение 

не е вечно. Дуалността е временно състояние. 

П: Аз ви срещнах случайно и ще се разделим ли пак така, за да не се 

срещнем никога повече? Или да ви срещна е част от някакъв космически 

модел, фрагмент от великата драма на нашите животи? 

M: Реалното е изпълнено със смисъл, а пълното със смисъл - реално. 

Ако нашето взаимоотношение е изпълнено със смисъл за мен и за теб, това 

не може да е случайно. Бъдещето влияе на настоящето толкова, колкото и 

миналото. 

П: Как мога да разбера кой е истински светец и кой не е? 

M: Докато нямаш способността да вникваш ясно в сърцето на човек, 

не можеш. Външната изява е измамна. За да видиш ясно, умът ти трябва да 

бъде чист и необвързан. Докато не познаваш добре себе си, как можеш да 

знаеш друг? А когато познаеш себе си, ти си другият. 
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Остави другите на мира и проучи себе си. Толкова много неща не 

знаеш за себе си - какво си, кой си, как се е случило да се родиш, защо и с 

какво се занимаваш сега, къде отиваш, какъв е смисълът и целта на твоя 

живот, твоята смърт, твоето бъдеще? Имаш ли минало, имаш ли бъдеще? 

Как се е случило да живееш в объркване и тъга, когато цялото ти същество 

се стреми към щастие и мир? Това са важни въпроси, които трябва да са с 

приоритет. Нямаш нито нужда, нито време, да определяш кой е джнани и 

кой не е. 

П: Аз трябва да избера подходящ за мен Гуру. 

M: Бъди подходящия човек и подходящият Гуру сам ще те намери. 

П: Но вие не отговорихте на въпроса ми: Как да намеря подходящ 

Гуру? 

М: Но аз отговорих на въпроса ти! Не търси Гуру, дори не мисли за 

това. Направи твоята цел твой Гуру. В крайна сметка той е само средство 

за постигане на целта, а не самата цел. Той не е важен, важното е какво 

очакваш от него. Сега, какво очакваш? 

П: Неговата милост ще ме направи щастлив, силен и спокоен. 

M: Какви амбиции! Как може личността, ограничена във времето и 

пространството, представляваща обикновено тяло-ум, болезнено пъшкаща 

между раждането и смъртта, да бъде щастлива? Самите условия за нейното 

възникване правят щастието невъзможно. Покой, сила, щастие – те никога 

не са личностни състояния. Никой не може да каже "моят покой, моята 

сила", защото "моето" предполага изключителност, която е крехка и 

несигурна. 

П: Аз не знам нищо за това. 

М: Разгледай го в негативен аспект. В дълбок сън ти не си нито в 

болка, нито ограничен, нито неспокоен. 

П: Виждам какво имате предвид. Докато съм буден, аз знам, че аз 

съм, но не съм щастлив. В дълбокия сън аз съм, аз съм щастлив, но не зная 

това. Всичко, което ми е нужно, е да знам, че съм свободен и щастлив. 

M: Точно така. Сега навлез навътре в състоянието, което може да се 

сравни със състояние на буден дълбок сън, в което си осъзнат за себе си, 

но не и за света. В това състояние ще узнаеш, без ни най-малка сянка на 

съмнение, че в основата на твоето битие ти си свободен и щастлив. 

Единствената беда е в това, че ти си привързан към преживяванията и 

цениш високо своите спомени. Всъщност, точно обратното е. Спомените 

не са реални; реалното е сега. 

П: Всичко ми е ясно на думи, но те не стават част от мен. Те остават 

като картина в ума ми, която да гледам. Не е ли задача на Гуру да даде 

живот на тази картина? 

М: Отново, точно обратното е. Картината е жива, умът - мъртъв. 

Както умът, така и всички отражения в ума, се състоят от думи и образи. 

Той покрива реалността с вербализация, а след това се оплаква. Ти казваш, 
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че има нужда от Гуру, за да направи чудеса с теб. Ти просто жонглираш с 

думи. Гуру и ученикът - това е едно единствено нещо, както свещта и 

пламъка. Докато ученикът не е искрен, той не може да се нарече ученик. 

Докато Учителят не е изпълнен с любов и всеотдайност, той не може да се 

нарече Учител. Само Реалността създава реалност, не илюзорното. 

П: Аз виждам, че съм илюзорен. Кой ще ме направи истински? 

M: Самите думи, които каза, ще направят това. Фразата "аз виждам, 

че съм илюзорен" съдържа всичко, от което имаш нужда, за да се 

освободиш. Съзерцавай над нея, потопи се дълбоко в нея, отиди в нейните 

корени и това ще проработи. Силата е в словото, не в личността. 

П: Аз не ви разбирам съвсем. От една страна, вие казвате, че Гуру е 

необходим, а от друга, че Гуру може да даде само съвет, но усилията 

трябва да бъдат мои. Моля, кажете ми ясно, мога ли да реализирам Себето 

без Гуру или намирането на Гуру е от съществено значение? 

М: По-важно е намирането на истински ученик. Повярвай ми, 

истинският ученик се среща много рядко, защото за никакво време той 

отива отвъд необходимостта от Учител, намирайки своето собствено Себе. 

Не си губи времето да се опитваш да разбереш дали полученият от теб 

съвет произхожда само от знания или от реален опит! Просто го следвай с 

вяра. Животът ще ти донесе друг Гуру, ако друг е необходим. Или ще те 

лиши от всякакво външно ръководство и ще те остави със собствените ти 

виждания. Много е важно да се разбере, че значение има учението, а не 

личността на Гуру. Ти получаваш писмо, което те кара да се смееш или да 

плачеш. То прави това, не пощальонът. Гуру само ти казва добрата новина 

за истинското ти Себе и ти показва обратния път към него. В известен 

смисъл Гуру е негов посланик. Ще има много посланици, но посланието е 

едно - бъди каквото си. Това може да се каже и по друг начин: Докато не 

реализираш твоето Себе, не можеш да знаеш кой е истинския ти Гуру. 

Когато реализираш това, ще откриеш, че всички Учители, които си имал, 

са допринесли за твоето пробуждане. Твоята реализация е доказателство, 

че твоят Гуру е бил истински. Затова приемай го такъв какъвто е, прави 

това, което той ти казва, с усърдие и старание, и имай доверие на сърцето 

си, за да те предупреждава, когато нещо не е наред. Ако се появи 

съмнение, не се бори с него. Придържай се към това, което е несъмнено, и 

остави съмнителното настрана. 

П: Аз имам Гуру и много го обичам. Но не знам дали той е истинския 

ми Гуру. 

M: Наблюдавай се. Ако забележиш в себе си промяна, растеж, това 

означава, че си намерил правилния човек. Той може да бъде красив или 

грозен, приятен или неприятен, мъмрещ или ласкаещ; това няма значение с 

изключение на единствения съществен факт на вътрешния ти растеж. Но 

ако не растеш, тогава той може да бъде твой приятел, но не и твой Гуру. 
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П: Когато се срещам с някакъв образован европеец и говоря с него за 

Гуру и ученията му, неговата реакция е: "Този човек трябва да е луд, за да 

учи на такива глупости". Какво да му кажа? 

M: Заведи го към него самия. Покажи му колко малко познава себе 

си, как приема най-абсурдните изявления за себе си за чиста истина. На 

него са му казали, че той е тяло, че е роден, че ще умре, че има родители, 

задължения; учи се да харесва това, което другите харесват, и се страхува 

от това, от което и другите се страхуват. Изцяло продукт на 

наследственост и на обществото, той живее според паметта и действа 

според навиците. Не познавайки себе си и истинските си интереси, той 

преследва лъжовни цели и е винаги разочарован. Неговият живот и смърт 

са безсмислени и болезнени, и изглежда, че няма изход. Тогава му кажи, че 

има изход съвсем във възможностите му, който не е преход към друг набор 

от идеи, а освобождаване от всички идеи и модели на живот. Не му 

разказвай за Гуру и ученици - този начин на мислене не е за него. Неговият 

път е навътре, ръководен от вътрешната светлина. Подбуди го да въстане и 

той ще се отзове. Не се опитвай да го впечатлиш с това, че някакъв човек е 

реализиран и може да бъде приет като Гуру. Докато не се довери на себе 

си, той няма да може да се довери на друг. А вярата идва с опита. 

П: Колко странно! Аз не мога да си представя живота без Гуру. 

М: Това е въпрос на темперамент. Ти също си прав. За теб да 

възпяваш Бога в химни е достатъчно. Няма нужда да желаеш реализация, 

нито да предприемаш садхана. Името на Бога е единствената храна, която 

ти трябва. Живей на нея. 

П: Това непрекъснато повтаряне на няколко думи не е ли един вид 

лудост? 

М: Това е лудост, но преднамерена лудост. Всичкото повторение е 

тамас, но повторението на името на Бога е саттва-тамас, поради своята 

по-висша цел. Поради наличието на саттва, тамас се изтощава и приема 

формата на пълно безстрастие, непривързаност, отпускане, оттегляне, 

неизменност. Тамас става солидна основа, върху която може да се живее 

интегриран живот. 

П: Неизменното умира ли? 

M: Изменчивото умира. Неизменното не живее и не умира, то е 

предвечният свидетел на живота и смъртта. Ти не можеш да го наречеш 

мъртъв, защото той е осъзнат. Не можеш да го наречеш и жив, защото той 

не се променя. Това е подобно на твоя магнетофон. Той записва, той 

възпроизвежда - всичко от само себе си. Ти само слушаш. По подобен 

начин аз виждам всичко което се случва, включително и моите думи към 

теб. Не аз говоря, а думите се появяват в ума ми и след това ги чувам 

огласени. 

П: Не е ли така с всички? 
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M: Кой казва, че не е така? Ти настояваш, че ти мислиш, ти говориш, 

докато за мен има мислене, има говорене. 

П: Има два случая за разглеждане. Или съм намерил Гуру, или не. 

Какво се прави във всеки един от тези случаи? 

M: Ти никога не си без Гуру, защото той е предвечно присъстващ в 

сърцето ти. Понякога той се въплъщава и идва при теб като възвисяващ и 

трансформиращ фактор в живота ти - майка, съпруга, учител - или той 

остава като вътрешен подтик към праведност и съвършенство. Всичко, 

което е нужно, е да му се подчиняваш и да правиш това, което той ти 

казва. Това, което той иска от теб, е много просто: да се научиш на 

себеосъзнатост, себеконтрол, себеотдаване. Това може да изглежда трудно, 

но е лесно ако си задълбочен и абсолютно невъзможно, ако не си. 

Задълбочеността е едновременно необходима и достатъчна. Всичко 

отстъпва пред задълбочеността. 

П: Какво те прави задълбочен? 

M: Състраданието е основата на задълбочеността. Състрадание към 

себе си и другите, родено от страдание – твоето и това на другите. 

П: Трябва ли да страдам, за да бъда задълбочен? 

М: Не си длъжен, ако си чувствителен и реагираш на нещастието на 

другите, както е правил Буда. Но ако си безчувствен и нямаш жалост, 

твоето собствено страдание ще те накара да си зададеш неизбежните 

въпроси. 

П: Аз страдам, но не достатъчно. Животът ми не е много приятен, но 

е поносим. Моите малки радости компенсират моите малки неприятности, 

и като цяло, аз живея по-добре от повечето хора, които познавам. Знам, че 

моето положение е несигурно, че бедствие може да ме застигне всеки 

момент. Трябва ли да чакам за криза, която да ме вкара в пътя към 

истината? 

М: В момента, в който забележиш колко нестабилно е положението 

ти, ти вече си бдителен. Сега, поддържай будността, обръщай внимание, 

изследвай, проучвай, открий твоите погрешни идентификации като ум и 

тяло и ги отхвърли. 

П: Откъде да взема енергията? Аз съм като парализиран човек в 

горящата къща. 

M: Даже парализираните понякога придобиват възможността да 

движат краката си в момент на опасност! А ти не си парализиран, само си 

въобразяваш, че си такъв. Направи първата стъпка и ще намериш своя път. 

П: Имам чувството, че привързаността ми към тялото е толкова 

силна, че аз просто не мога да се откажа от идеята, че съм тяло. Тя ще бъде 

с мен, докато тялото ми е живо. Има хора, които твърдят, че реализацията 

е невъзможна докато тялото е още живо, и аз съм склонен да се съглася с 

тях. 
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M: Преди да се съгласяваш или да не се съгласяваш, защо не 

изследваш самата идея за тяло? Умът ли се появява в тялото или тялото в 

ума? Със сигурност трябва да има някакъв ум, който да породи идеята „аз-

съм-тяло". Тяло без ум не може да бъде „моето тяло”. Идеята "моето тяло" 

отсъства винаги, когато умът е временно затихнал. Тя отсъства и когато 

умът е дълбоко ангажиран с мисли и чувства. Веднъж щом разбереш, че 

тялото зависи от ума, умът от съзнанието и съзнанието от осъзнатостта, а 

не обратното, твоят въпрос за това, дали за себереализацията трябва да се 

чака до самата смърт, получава своя отговор. Това не означава, че първо 

трябва да се освободиш от идеята "аз-съм-тялото" и след това да 

реализираш Себето. Определено е обратното - ти се придържаш към 

лъжовното, защото не знаеш истинското. Предварителното условие за 

себереализацията е задълбочеността, а не съвършенството. Добродетелите 

и силите идват с реализацията, не преди това. 

Глава 85 - "Аз съм": основата на всички преживявания 

Питащ: Чувам да правите изявления за себе си: "Аз съм предвечен, 

неизменен отвъд атрибутите" и така нататък. Откъде знаете тези неща? И 

какво ви кара да ги кажете?  

Махарадж: Аз само се опитвам да опиша състоянието преди "аз съм" 

да е възникнало, но самото състояние, бидейки отвъд ума и езика, е 

неописуемо.  

П: "Аз съм" е основата на всички преживявания. Това, което се 

опитвате да опишете, също трябва да бъде преживяване, ограничено и 

преходно. Вие говорите за себе си като за неизменен. Аз чувам звука на 

думата, спомням си нейното речниково значение, но нямам преживяването 

да бъда неизменен. Как мога да строша тази бариера и лично, интимно, да 

узная какво означава да бъдеш неизменен?  

M: Самата дума е мостът. Помни я, мисли за нея, изучавай я, 

обикаляй я, разглеждай я от всички страни, потопи се в нея с искрено 

постоянство, изтърпи всички забавяния и разочарования, докато 

изведнъж умът не се обърне от думата към реалността отвъд думата. Това 

е като да търсиш някого, знаейки само името му. Идва ден, когато твоето 

търсене те довежда до него и името се превръща в реалност. Думите са 

полезни, защото между думата и нейното значение има връзка и ако 

думата се изучава упорито, се отива отвъд концепцията в преживяването в 

нейната основа. Всъщност, тези многократни опити да се отиде отвъд 

думите се нарича медитация. Садханата не е нищо друго освен 

постоянните опити да се премине от вербалното към невербалното. 

Задачата изглежда безнадеждна, докато изведнъж всичко не стане ясно и 

толкова учудващо лесно. Но докато се интересуваш от настоящия си начин 

на живот, ти избягваш окончателния скок в неизвестното. 
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П: Защо трябва да се интересувам от неизвестното? От каква полза е 

то?  

М: Няма каквато и да била полза от него. Но си струва да се знае 

какво те държи в тесните граници на известното. Пълното и точното 

знание на известното е това, което те води към неизвестното. Ти не можеш 

да мислиш за него от гледна точка на ползите и предимствата. Да бъдеш 

съвсем непривързан, вън от всяко безпокойство за себе си, от всяко 

егоистично съображение, е неизбежно условие за освобождение. Можеш 

да го наречеш смърт, но за мен това е живот, изключително смислен и 

интензивен, защото аз съм едно с живота в неговата цялост и пълнота - 

интензитет, смисленост, хармония. Какво повече искаш? 

П: Нищо повече не е необходимо, разбира се. Но вие говорите за 

познаваемото. 

M: За непознаваемото говори само тишината. Умът може да говори 

само за това, което знае. Ако внимателно проучиш познаваемото, то се 

разтваря и остава само непознаваемото. Но с първия проблясък на 

въображението и интереса, непознаваемото е скрито и познатото излиза на 

преден план. Познатото, променящото се, е това, с което живееш. 

Неизменяемото въобще не ти е от полза. Само когато се преситиш с 

изменяемото и закопнееш за неизменяемото, ти си готов да се обърнеш и 

да встъпиш в това, което може да бъде описано като пустота и мрак, 

видяно от нивото на ума. Защото умът се стреми към съдържание и 

разнообразие, докато, за ума, реалността е лишена от съдържание и 

разнообразие. 

П: На мен тя ми изглежда като смърт. 

M: Тя е смърт. Също така тя е всепроникваща, всепокоряваща, 

неизразимо интензивна. Никой обикновен ум не може да я понесе без да 

бъде разтърсен; оттук абсолютната необходимост от садхана. Чистотата на 

тялото и яснотата на ума, ненасилието и безкористността в живота, са 

необходими за оцеляването като мъдра и духовна идентичност.  

П: В реалността има ли идентичности?  

M: Идентичността е Реалността, Реалността е идентичност. 

Реалността не е някаква безформена маса, безмълвен хаос. Тя е могъща, 

осъзната, изпълнена с блаженство; твоят живот сравнен с нея е като свещ 

сравнена със Слънцето.  

П: По милостта на Бога и на вашия учител вие сте изгубили всички 

желания и страхове и сте достигнали до състоянието на неизменност. Моят 

въпрос е прост: Откъде знаете, че вашето състояние е неизменно?  

M: Само за изменяемото може да се мисли и говори. Неизменяемото 

може да се реализира само в тишина. Веднъж реализирано, то дълбоко ще 

засегне изменяемото, самото то оставайки незасегнато.  

П: Откъде знаете, че сте свидетел?  
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М: Аз не знам, аз съм. Аз съм, защото за да бъдеш, всичко трябва да 

бъде свидетелствано.  

П: Съществуването също може да бъде прието на слухове.  

М: И все пак, накрая идваш до необходимостта от пряко 

свидетелстване. Свидетелстването, ако не лично и действително, най-

малкото трябва да е възможно и осъществимо. Директното преживяване е 

окончателното доказателство.  

П: Преживяването може да бъде погрешно и подвеждащо.  

М: Може, но не и самият факт на преживяването. Каквото и да е 

преживяването, истинно или илюзорно, фактът на случването на 

преживяването не може да бъде отречен. Самото то се явява собственото 

си доказателство. Наблюдавай себе си внимателно и ще видиш, че каквото 

и да е съдържанието на съзнанието, неговото свидетелстване не зависи от 

съдържанието. Осъзнатостта е себе си и не се променя заедно със 

събитието. Събитието може да е приятно или неприятно, незначително или 

важно, осъзнаността е една и съща. Обърни внимание на особената 

природа на чистата осъзнатост, нейната естествена самоидентичност, без 

ни най-малка следа от самосъзнание. Отиди до нейния корен и скоро ще 

разбереш, че осъзнатостта е твоята истинската природа, и че нищо от това, 

което можеш да осъзнаеш, не можеш да наречеш свое собствено.  

П: Съзнанието и неговото съдържание не са ли едно и също?  

M: Съзнанието е подобно на облак в небето, а водните капки са 

неговото съдържание. Облакът се нуждае от слънце, за да стане видим, а 

съзнанието се нуждае от фокусиране в осъзнатостта.  

П: Осъзнатостта не е ли форма на съзнание?  

М: Когато съдържанието се възприема без харесване и нехаресване, 

съзнанието за него е осъзнатост. Но все пак има разлика между 

осъзнатостта като отражение в съзнанието и чистата осъзнатост отвъд 

съзнанието. Отразената осъзнатост, чувството "аз съм осъзнат", е 

свидетелят, а чистата осъзнатост е есенцията на реалността. Отражението 

на слънцето в капката вода е отражение на слънцето, без съмнение, но не и 

самото слънце. Между осъзнатостта, отразена в съзнанието като свидетеля, 

и чистата осъзнатост има пропаст, която умът не може да пресече.  

П: Това не зависи ли от това под какъв ъгъл ги гледаме? Умът казва, 

че има разлика. Сърцето казва, че няма.  

М: Разбира се, че няма разлика. Реалното вижда реалното в 

нереалното. Умът е този, който създава нереалното и умът е този, който 

вижда илюзорното като илюзорно.  

П: Аз разбрах, че преживяването на реалното следва виждането на 

илюзорното като илюзорно.  

M: Няма такова нещо като преживяване на реалното. Реалното е 

отвъд всяко преживяване. Всички преживявания са в ума. Ти ще познаеш 

реалното като бъдеш реален.  
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П: Ако реалното е отвъд думите и ума, защо толкова много говорим 

за него?  

M: Защото това носи радост, разбира се. Реалността е върховно 

блаженство. Дори само да се говори за нея е щастие.  

П: Аз чувам как говорите за непоклатимото и блаженото. Когато 

казвате тези думи, какво има в ума ви?  

М: Няма нищо в ума ми. Както ти чуваш тези думи, така ги чувам и 

аз. Силата която прави всичко да се случва, прави така те също да се 

случат.  

П: Но говорите вие, не аз.   

M: Така ти се струва. Както аз виждам нещата, две тела-умове 

обменят символични звуци. В действителност нищо не се случва.  

П: Вижте, господине. Дойдох при вас, защото съм в беда. Аз съм 

бедна душа, изгубена в един свят, който не разбирам. Аз се боя от Майката 

Природа, която иска от мен да израсна, да създам потомство и да умра. 

Когато питам за смисъла и целта на всичко това, тя не отговаря. Дойдох 

при вас, защото ми казаха, че сте мил и мъдър. Вие говорите за 

променящото се като за илюзорно и преходно и аз мога да разбера това. Но 

когато говорите за неизменяемото, се чувствам изгубен. "Нито това, нито 

онова, отвъд знанието, от никаква полза"- защо говорим за всичко това? 

Дали то съществува, или е просто една концепция, вербална 

противоположност на изменяемото?  

М: То е, само то е. Но в сегашното ти състояние, то не ти е от полза. 

Също както чашата вода до леглото ти е безполезна за теб, когато сънуваш, 

че умираш от жажда в пустинята. Аз се опитвам да те събудя, каквото и да 

сънуваш.  

П: Моля ви, не ми казвайте, че сънувам и че скоро ще се събудя. Бих 

искал да е така. Но аз съм буден и в болка. Вие говорите за състояние без 

болка, но добавяте, че не мога да го имам в сегашното си състояние. 

Чувствам се изгубен.  

M: Не се чувствай изгубен. Само казвам, че за да намериш 

неизменяемото и блаженото, трябва да се откажеш да се държиш за 

изменчивото и болезненото. Ти си загрижен за собственото си щастие, а аз 

ти казвам, че няма такова нещо. Щастието никога не е твое. То е там, 

където няма "аз". Аз не казвам, че то е недостъпно за теб; трябва само да 

отидеш отвъд себе си, за да го намериш.  

П: Ако трябва да отида отвъд себе си, защо имам идеята "аз съм" 

преди всичко?  

M: Умът се нуждае от център, за да чертае кръг. Кръгът може да 

става все по-голям и с всяко увеличение ще има промяна на чувството "аз 

съм". Един човек, който се е взел в ръце, един йоги, ще чертае спирала, но 

центърът ще остане, колкото и да е огромна спиралата. Един ден цялата 
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авантюра е видяна като илюзорна и бива отхвърлена. Централната точка 

вече я няма и вселената става центъра. 

П: Да, може би. Но какво да правя сега?  

M: Гледай усърдно своя непрестанно променящ се живот, изследвай 

дълбоко в мотивите зад твоите действия и скоро ще пробиеш балона, в 

който си затворен. Пиленцето се нуждае от черупка, за да порасне, но идва 

ден, когато тя трябва да бъде пробита. Ако това не се случи, ще има 

страдание и смърт.  

П: Искате да кажете, че ако не се заема с Йога, аз съм обречен на 

смърт?  

M: На помощ, за да те спаси, ще дойде Гуру. Но дотогава се 

задоволявай с наблюдаване на протичането на твоя живот. Ако 

наблюдението ти бъде дълбоко и устойчиво, винаги насочено към 

източника, то постепенно ще се придвижи нагоре по потока, докато 

изведнъж не се превърне в самия източник. Нека работи твоята осъзнатост, 

не твоят ум. Умът не е подходящия инструмент за тази задача. 

Предвечното може да бъде постигнато само от предвечното. Твоето тяло и 

ум са подчинени на времето. Само осъзнатостта е свободна от времето, 

дори и сега. В осъзнатостта ти посрещаш фактите, а реалността обича 

фактите.  

П: Вие разчитате изцяло на моята осъзнатост да ме пренесе отвъд, а 

не на Гуру и Бог.  

M: Бог дава тялото и ума, а Гуру ти показва как да ги използваш. Но 

връщането в източника е твоя собствена задача.  

П: Бог ме е сътворил, Той ще се погрижи за мен.  

M: Има безброй богове, всеки в неговата си вселена. Те създават и 

пресъздават постоянно. Смяташ да чакаш някой от тях да те спаси ли? Ти 

вече имаш всичко необходимо за спасението. Използвай го. Изследвай 

каквото знаеш до самия му край и ти ще стигнеш до непознатите слоеве на 

твоето същество. Отиди по-нататък и неочакваното ще се взриви в теб и 

ще разпръсне всичко.  

П: Това означава ли смърт?  

М: Това означава живот - най-сетне! 

Глава 86 - Непознатото е домът на реалното 

Питащ: Кой е Гуру и кой е върховният Гуру?  

Махарадж: Всичко, което се случва в съзнанието ти, е твой Гуру. А 

чистата осъзнатост отвъд съзнанието е върховният Гуру.  

П: Моят Гуру е Шри Бабаджи. Какво е мнението ви за него?  

M: Що за въпрос! Пространството в Бомбай е попитано какво е 

неговото мнение за пространството в Пуна. Имената се различават, но не и 

пространството. Думата "Бабаджи" е като адрес. Кой живее под този 
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адрес? Ти задаваш въпроси, когато си в беда. Изследвай кой създава бедите 

и на кого.  

П: Разбирам, всеки е длъжен да осъзнае. Това негов дълг ли е или 

негова съдба?  

M: Реализацията е на факта, че не си личност. Следователно, тя не 

може да бъде задължение на личността, чиято съдба е да изчезне. Нейната 

съдба е задължението на този, който си представя себе си за личност. 

Открий коя е тя и въображаемата личност ще се разтвори. Свободата е от 

нещо. От какво трябва да бъдеш свободен? Явно трябва да бъдеш свободен 

от личността, за която се вземаш, защото именно идеята, която имаш за 

себе си, е това, което те държи в робство.  

П: Как се отстранява личността?  

M: Чрез решителност. Разбери, че тя трябва да си отиде и пожелай да 

си отиде - тя ще си отиде, ако си искрен в това. Някой, който и да е, ще ти 

каже, че ти си чисто съзнание, а не тяло-ум. Приеми го като възможност и 

изследвай задълбочено. Може да откриеш, че това не е така, че ти не си 

личност, ограничена във времето и пространството. Помисли колко 

различно би било!  

П: Ако аз не съм личност, тогава какво съм аз?  

M: Мокрият парцал изглежда, усеща се, мирише по различен начин, 

докато е мокър. Когато изсъхне отново е нормален парцал. Водата го е 

напуснала и кой може да разбере, че е бил мокър? Твоята истинска 

природа не е такава, каквото изглежда. Откажи се от идеята да си личност, 

това е всичко. Не е необходимо да ставаш това, което си, така или иначе. 

Има идентичност на това което си и има личност насложена върху нея. 

Всичко, което знаеш, е личността, идентичността - която не е личност - не 

я знаеш, защото никога не си се съмнявал, никога не си задавал ключовия 

въпрос - "Кой съм аз". Идентичността е свидетелят на личността, а 

садханата се състои в изместване на акцента от повърхностната и 

непостоянна личност към неизменния и винаги присъстващ свидетел.  

П: Как става така, че въпросът "Кой съм аз" ме привлича толкова 

малко? Аз предпочитам да прекарвам времето си в сладката компания на 

светците. 

M: Да пребиваваш в собственото си битие също е свята компания. 

Ако нямаш проблем със страданието и свободата от страданието, ти няма 

да намериш енергията и постоянството, необходимо за себеизследване. Не 

можеш да изфабрикуваш криза. Тя трябва да бъде непресторена.  

П: Как се случва една истинска криза?  

М: Тя се случва всеки миг, но ти не си достатъчно буден. Сянката 

върху лицето на ближния ти, огромната и всепроникваща скръб на 

съществуването, е постоянен фактор в живота ти, но ти отказваш да го 

забележиш. Ти страдаш и виждаш другите да страдат, но не реагираш 

адекватно.  
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П: Това, което казвате, е вярно, но какво мога да направя за това? 

Наистина такова е положението. Моята безпомощност и нечувствителност 

са част от него.  

M: Дотук добре. Наблюдавай се постоянно - това е достатъчно. 

Вратата, която те държи заключен вътре, е също вратата, която те пуска 

навън. "Аз съм" е вратата. Остани при нея, докато тя се отвори. В интерес 

на истината, тя е отворена, само че ти не си при нея. Ти чакаш пред 

несъществуващи нарисувани врати, които няма да се отворят.  

П: Много от нас са приемали наркотични вещества в даден момент и 

в известни количества. Казваха ни да вземем наркотици, за да пробием в 

по-високите нива на съзнанието. Други ни съветваха да имаме изобилен 

секс за същата цел. Какво е вашето мнение по въпроса?  

M: Няма съмнение, че една дрога, която може да повлияе на твоя 

мозък, може да засегне и твоя ум, и тя ще ти даде всичките обещани 

странни преживявания. Но какво са всички наркотици в сравнение с 

дрогата, която ти е дала това най-необичайно преживяване да бъдеш роден 

и да живееш в тъга и страх, в търсене на щастие, което не идва или не трае. 

Ти трябва да изследваш природата на този наркотик и да намериш 

антидот.  

Раждане, живот, смърт - те са едно. Разбери какво ги е причинило. 

Преди да се родиш, ти беше вече упоен. Какъв вид наркотик беше това? 

Може да се излекуваш от всички болести, но ако все още си под 

въздействие на изначалната дрога, за какво са ти повърхностни лечения?  

П: Не е ли кармата това, което причинява прераждането?  

M: Може да промениш името, но това не променя факта. Какво е 

дрогата, която ти наричаш карма или съдба? Тя те накара да вярваш, че си 

това, което не си. Какво е тя и можеш ли да бъдеш свободен от нея? Преди 

да отидеш по-натам трябва да приемеш, поне като работна теория, че ти не 

си това, което изглежда да си, че ти си под влиянието на наркотик. Само 

тогава ще имаш желанието и търпението да проучиш симптомите и да 

потърсиш тяхната обща причина. Всичко, което Гуру може да ти каже, е: 

"Драги ми господине, вие доста бъркате за себе си. Вие не сте личността, 

за която се смятате." Не вярвай на никой, нито дори на себе си. Търси, 

разбери, премахни и отхвърли всяка хипотеза, докато не стигнеш живите 

води и скалата на истината. Докато не си свободен от дрогата, всички твои 

религии и науки, молитви и Йога практики не са ти от полза, защото, 

базирани на грешка, те я подсилват. Но ако останеш с идеята, че не си 

тялото, нито ума, нито дори техният свидетел, а изцяло отвъд, твоят ум ще 

расте в яснота, твоите желания - в чистота, твоите действия - в 

благотворителност, и тази вътрешна дестилация ще те отведе в един друг 

свят, свят на истина и безстрашна любов. Не се поддавай на старите си 

навици на чувстване и мислене; казвай си: "Не, не е така, това не може да е 

така; аз не съм това, не се нуждая от това, не го искам", и със сигурност ще 
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дойде ден, когато цялата структура от заблуда и отчаяние ще се срине и 

почвата ще бъде освободена за нов живот. В края на краищата, не трябва 

да забравяш, че всичките ти тревоги за себе си, са само в твоите будни 

часове и отчасти в сънищата ти; в дълбокия сън всичко се оставя настрана 

и се забравя. Това показва колко маловажен е твоят буден живот, дори за 

теб самия, че едното лягане и затваряне на очите може да го прекрати. 

Всеки път, когато отиваш да спиш, ти правиш това, без никаква гаранция 

за събуждане, но все пак поемаш риска.  

П: Когато спите, вие съзнателен ли сте или сте несъзнателен?  

M: Оставам съзнателен, но не съзнателен за това да съм конкретна 

личност.  

П: Можете ли да ни дадете частица от преживяването на 

себереализацията?  

M: Вземи го цялото! То е тук, готово за вземане. Но ти не го искаш. 

Дори да го искаш, ти не го приемаш. Разбери какво ти пречи да го 

приемеш.  

П: Аз знам какво пречи - моето его.  

M: Тогава се заеми с егото си - остави ме мене. Докато си заключен 

вътре в ума си, моето състояние е извън твоето разбиране.  

П: Аз намирам, че нямам повече въпроси, които да задам.  

M: Ако беше наистина във война с егото си, ти би задал много 

повече въпроси. Ти нямаш въпроси, защото не си истински заинтересован. 

В момента ти си развълнуван от принципа удоволствие-болка, който е 

егото. Ти си продължаваш с егото, не се бориш с него. Ти дори не 

осъзнаваш как напълно си господстван от лични съображения. Човек 

винаги трябва да се бунтува срещу себе си, защото егото, като криво 

огледало, стеснява и изкривява. То е най-лошият от всички тирани, то те 

доминира напълно.  

П: Когато няма "аз", кой е свободен?  

M: Светът е свободен от велика напаст. Това е достатъчно.  

П: Достатъчно за кого?  

М: Достатъчно за всички. Това е като въже опънато през улицата, 

което усложнява трафика. Навий го, то е там, просто като идентичност, 

полезна, когато е необходима. Свобода от егото е плодът на 

себеизследването.  

П: Имаше време, когато бях съвсем недоволен от себе си. Сега 

срещнах моя Гуру и аз съм в покой, след като му се предадох напълно.  

М: Ако наблюдаваш ежедневието си, ще видиш, че нищо си предал. 

Ти просто си добавил думата "отдаване" в твоя речник и си превърнал своя 

Гуру в закачалка, на която да провесиш проблемите си. Истинското 

отдаване означава да не правиш нищо, освен ако не е продиктувано от твоя 

Гуру. Ти отстъпваш, така да се каже, настрана и оставяш твоя Гуру да 
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живее живота ти. Ти просто гледаш и се чудиш колко лесно той разрешава 

проблемите, които са ти изглеждали неразрешими.  

П: Докато седя тук, аз виждам стаята, хората. Виждам също и вас. 

Как изглежда това от вашата страна? Какво виждате?  

M: Нищо. Аз гледам, но аз не виждам в смисъла на създаване на 

образи облечени със съждения. Аз нито описвам, нито оценявам. Аз 

гледам, виждам те, но нито отношение, нито становище, замъглява 

зрението ми. И когато отвърна очите си, умът ми не позволява на паметта 

да се задържи; той веднага е свободен и свеж за следващото впечатление.  

П: Докато съм тук, гледайки към вас, аз не мога да локализирам 

събитието в пространството и времето. Има нещо вечно и универсално в 

предаването на мъдростта, което се случва. Десет хиляди години по-рано 

или късно, няма значение - самото събитие е безвременно.  

M: Човекът не се промени много през епохите. Човешките проблеми 

си остават същите и призовават за същите отговори. Твоето съзнаване на 

това, което наричаш предаване на мъдрост, показва, че мъдростта все още 

не е предадена. Когато я има, ти не я съзнаваш. Какво е наистина твое 

собствено, ти не го съзнаваш. Каквото съзнаваш не е нито ти, нито твое. 

Твоя е силата на възприятието, а не това, което възприемаш. Грешка е да 

се взема съзнателното да бъде всичко в човека. Човекът е несъзнателното, 

съзнателното и свръхсъзнателното, но ти не си човека. Твой е кино-

екранът, светлината, както и силата да виждаш, но картината не си ти.  

П: Трябва ли да търся друг Гуру или трябва да остана с някой, който 

и да съм намерил?  

M: Самият въпрос показва, че все още не си намерил такъв. Докато 

не си осъзнал, ще ходиш от Гуру на Гуру, но когато си намерил себе си, 

търсенето ще приключи. Гуру е крайпътна табела. Когато си в движение, 

ти преминаваш покрай толкова много табели. Когато си достигнал целта 

си, последната е тази, която е имала значение. В действителност всички са 

имали значение за тяхното си време и никоя от тях няма значение сега.  

П: Вие като че ли не отдавате значение на Гуру. Той е просто един 

инцидент сред другите.  

M: Всички инциденти допринасят, но никой не е от решаващо 

значение. По пътя всяка стъпка ти помага да стигнеш до твоята дестинация 

и всяка има решаващо значение колкото и другата, понеже всяка стъпка 

трябва да бъде направена, не можеш да я пропуснеш. Ако откажеш да я 

направиш, ти спираш!  

П: Всеки възпява славата на Гуру, докато вие го сравнявате с 

крайпътна табела. Не се ли нуждаем от Гуру?  

M: Нуждаем ли се от табела? Да и не. Да, ако не сме сигурни, не, ако 

знаем пътя си. След като ние сме сигурни в себе си, Гуру вече не е 

необходим, освен в технически аспект. Твоят ум е инструмент, в крайна 
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сметка, и ти трябва да знаеш как да го използваш. Както си научен да 

използваш тялото си, така трябва да знаеш как да използваш ума си.  

П: Какво печеля като се науча да използвам ума си?  

M: Получаваш свобода от желанието и страха, които са изцяло 

поради неправилна употреба на ума. Простото умствено знание не е 

достатъчно. Познатото е инцидентно, непознатото е домът на реалното. Да 

живееш в познатото е робство, да живееш в непознатото е освобождение.  

П: Аз разбрах, че цялата духовна практика се състои в премахване на 

личността. Подобна практика изисква желязна решителност и безмилостно 

приложение. Къде да намерим интегритета и енергията за такава работа?  

M: Не я ли намираш в компанията на мъдрите?  

П: Как мога да разбера кой е мъдър и кой е просто умен?  

М: Ако твоите мотиви са чисти, ако търсиш истината и нищо друго, 

ще намериш подходящите хора. Намирането им е лесно, това, което е 

трудно, е да им се довериш и да се възползват напълно от техните съвети и 

насоки.  

П: За духовната практика будното състояние по-важно ли е от 

дълбокия сън?  

M: Като цяло ние придаваме твърде голяма важност, на будното 

състояние. Без сън будното състояние би било невъзможно; без сън човек 

полудява или умира; защо да се отдава толкова голямо значение на 

будното съзнание, което явно е зависимо от несъзнателното? Не само за 

съзнателното, но и за несъзнателното трябва да се погрижим в нашата 

духовна практика.  

П: Как човек се грижи за несъзнателното?  

M: Дръж "аз съм" във фокуса на осъзнатостта, помни, че ти си, 

наблюдавай се непрекъснато и несъзнателното ще се влее в съзнателното 

без никакви специални усилия от твоя страна. Неправилни желания и 

страхове, фалшиви идеи, социални задръжки блокират и предотвратяват 

свободното му взаимодействие със съзнателното. Веднъж свободни да се 

слеят, двете стават едно и едното става всичко. Личността се влива в 

свидетеля, свидетелят в съзнанието, съзнанието в чистото битие, но все пак 

идентичността не се губи, само нейните ограничения се губят. Тя се 

преобразява и става реалното Себе, садгуру, вечният приятел и водач. Ти 

не можеш да я достигнеш чрез поклонение. Никаква външна дейност не 

може да достигне до вътрешното себе; поклонението и молитвите остават 

само на повърхността; да отидеш в по-дълбока медитация е от съществено 

значение, стремежът да отидеш отвъд състоянията дълбок сън, сънуване и 

будност. В началото опитите са нередовни, а след това те се повтарят по-

често, стават редовни, след това продължителни и интензивни, докато 

всичките пречки са преодолени.  

П: Пречки за какво?  

M: За това да забравиш себе си.  
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П: Ако поклонението и молитвите са неефективни, защо обожавате 

всекидневно с песни и музика образа на вашия Гуру!  

M: Тези, които го искат, го правят. Не виждам никаква причина да се 

намесвам.  

П: Но вие участвате в него.  

М: Да, това изглежда така. Но защо си толкова загрижен за мен? 

Отдай цялото си внимание на въпроса "Какво е това, което ме прави 

съзнателен?", докато умът ти не се превърне в самия въпрос и не може да 

мисли за нищо друго.  

П: Всички ме подтикват да медитирам. Не намирам никаква жар в 

медитацията, аз се интересувам от много други неща; някои много ми се 

искат и умът ми отива към тях; опитите ми в медитацията са толкова 

половинчати. Какво да правя?   

M: Запитай се: "На кого се случва всичко това?". Използвай всичко 

като възможност да отидеш навътре. Освети пътя си чрез изгаряне на 

препятствията в интензивността на осъзнатостта. Когато се случи да 

желаеш или да се страхуваш, не желанието или страха са погрешни и 

трябва да си отидат, а личността, която желае и се страхува. Няма смисъл в 

борбата с желанията и страховете, които могат да бъдат напълно 

естествени и оправдани; личността, която е повлияна от тях, е причината за 

грешките, минали и бъдещи. Личността трябва да бъде внимателно 

изследвана и нейната илюзорност видяна; тогава нейната власт над теб ще 

приключи. В края на краищата, тя стихва всеки път, когато отидеш да 

спиш. В дълбок сън не си самосъзнателна личност, но все пак си жив. 

Когато си жив и съзнателен, но вече не самосъзнателен, ти вече не си 

личност. По време на будните часове ти си все едно като на сцена, играещ 

роля, но какво си ти, когато пиесата е свършила? Ти си това, което си; 

това, което беше преди пиесата да започне, остана, когато тя свърши. 

Наблюдавай се докато играеш на сцената на живота. Изпълнението може 

да бъде блестящо или нескопосано, но ти не си в него, ти само го гледаш; с 

интерес и симпатия, разбира се, но като имаш предвид през цялото време, 

че ти само гледаш, докато пиесата - живот - се случва.  

П: Вие винаги наблягате на познавателния аспект на реалността. Вие 

едва споменавате обичта, а волята - никога ли?  

M: Волята, обичта, блаженството, стремежът и наслаждението са 

толкова дълбоко белязани от личностното, че не може да им се вярва. Само 

осъзнатостта може да предизвика изясняване и пречистване, необходими 

от самото начало на пътуването. На любовта и волята ще им дойде реда, но 

трябва да се подготви почвата. Първо трябва да изгрее слънцето на 

осъзнатостта - всичко останало ще последва. 

 



355 
 

Глава 87 - Дръж ума си тих и ще откриеш 

Питащ: Веднъж имах странно преживяване. Мен ме нямаше, нямаше 

го и света, имаше само светлина - вътре и вън и огромно спокойствие. Това 

продължи четири дни и след това се върнах към всекидневното си 

съзнание.  

Сега имам чувството, че всичко което знам е просто едно скеле, 

покриващо една сграда в строеж. Архитектът, дизайнът, планът, целта - не 

ги знам. Има някаква активност, нещата се случват; това е всичко, което 

мога да кажа. Аз съм това скеле, нещо много крехко и краткотрайно. 

Когато сградата бъде готова, скелето ще бъде разглобено и премахнато. 

"Аз съм" и "Какво съм аз?" не са важни, защото когато сградата е готова, 

"аз"-ът ще си отиде от само себе си, без да остави някакви въпроси 

изискващи отговори.  

Махарадж: Не си ли осъзнат за всичко това? Фактът на осъзнатостта 

не е ли постоянния фактор?  

П: Моето чувство за постоянство и идентичност е основано на 

паметта, която е толкова мимолетна и ненадеждна. Колко малко помня аз, 

дори за близкото минало! Изживях целия си живот и сега какво ми е 

останало? Куп събития, в най-добрия случай кратка история.  

M: Всичко това се случва вътре в твоето съзнание.  

П: Вътре и вън. През деня – вътре, през нощта - вън. Съзнанието не е 

всичко. Толкова много се случва извън неговия обсег! Да се каже, че това 

за което не съм съзнателен не съществува, е абсолютно погрешно.  

M: Това което казваш е логично, но в действителност ти знаеш само 

това което е в съзнанието ти. Това, което според теб съществува извън 

съзнателния ти опит, е умозаключение. 

П: То може да е умозаключено и все пак да е по-реално отколкото 

сетивното.  

M: Бъди внимателен. В момента, в който започнеш да говориш, ти 

създаваш вербална вселена, една вселена от думи, идеи, концепции и 

абстракции, взаимно преплетени и взаимно зависими, по удивителен начин 

произвеждащи, поддържащи и обясняващи се една друга и все пак лишени 

от същност или субстанция, обикновени творения на ума. Думите създават 

думи, реалността е тиха.  

П: Когато говорите, аз ви чувам. Това не е ли факт?  

M: Това, че чуваш, е факт. Каквото чуваш - не е. Фактът може да се 

преживее и в този смисъл звукът на думите и причинените от тях 

мисловни вълни биват преживени. Няма друга реалност зад него. Неговият 

смисъл е чисто конвенционален, нещо което да се помни. Един чужд език 

може лесно да бъде забравен, ако не се практикува.  

П: Ако думите нямат никаква реалност, защо изобщо говорим?  

M: Те служат на своето ограничено предназначение за 

междуличностно общуване. Думите не предават фактите, те само ги 
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сигнализират. Когато си отвъд личността, думите вече не са ти 

необходими.  

П: Какво може да ме заведе отвъд личността? Как да се отиде отвъд 

съзнанието?  

M: Думите и въпросите идват от ума и те държат там. За да отидеш 

отвъд ума, трябва да бъдеш тих и спокоен. Мир и спокойствие, тишина и 

мир - това е начинът да се отиде отвъд. Спри да задаваш въпроси.  

П: Щом спра да задавам въпроси, какво да правя?  

M: Какво можеш да направиш, освен да чакаш и да гледаш?  

П: За какво трябва да чакам?  

М: За това центъра на твоето същество да изплува в съзнанието. 

Всичките три състояния - дълбок сън, сън със сънища и бодърстване - са в 

съзнанието, проявеното. Това което наричаш несъзнателно, също ще бъде 

проявено - като му дойде времето. Отвъд цялото съзнание лежи 

непроявеното. А отвъд всичко и прониквайки всичко, е сърцето на 

съществуването, което тупти непрекъснато - проявено-непроявено, 

проявено-непроявено (сагуна-ниргуна).  

П: На вербално ниво това звучи добре. Мога да визуализирам себе си 

като семето на съществуването, като точка в съзнанието, с моето 

пулсиращо чувство за "аз съм", редуващо поява и изчезване. Но какво да 

направя, за да реализирам това като факт, за да отида отвъд в неизменната 

безмълвна Реалност?  

М: Не можеш да направиш нищо. Каквото времето е донесло, 

времето ще отнесе.  

П: Тогава защо са всички тези призиви да се практикува Йога и да се 

търси реалността? Те ме карат да се чувствам овластен и отговорен, докато 

фактически времето прави всичко.  

M: Реализация на независимостта - това е краят на Йога. Всичко, 

което се случва, се случва в и на ума, а не на източника на "аз съм". Щом 

веднъж осъзнаеш, че всичко се случва от само себе си (наречи го съдба, 

Божия воля или просто случайност), ти оставаш само свидетел, разбиращ и 

наслаждаващ се, но не и смутен.  

П: Ако аз съвсем престана да се доверявам на думите, какво ще бъде 

моето състояние?  

M: Има сезон за доверие и за недоверие. Нека сезоните си вършат 

тяхната работа. Защо да се притесняваме?  

П: Някак си аз се чувствам отговорен за това, което се случва около 

мен.  

M: Ти си отговорен само за това, което можеш да промениш. Всичко 

което можеш да промениш е само твоето отношение. Тук лежи твоята 

отговорност.  

П: Вие ме съветвате да остана безразличен към страданията на 

другите!  
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М: Не че си безразличен. Дори всички страдания на човечеството не 

ти попречват да се насладиш на следващото си ядене. Свидетелят не е 

безразличен. Той е пълен с разбиране и състрадание. Само като свидетел 

можеш да помогнеш на друг.  

П: Цял живот съм се хранил с думи. Броят на думите, които съм 

чувал и чел, надхвърля милиарди. Те помогнаха ли ми? Ни най-малко!  

M: Умът създава езика, а езикът оформя ума. И двете неща са 

инструменти, използвай ги, но не ги употребявай неправилно. Думите 

могат да те доведат само до техния собствен предел. За да отидеш отвъд 

тях, трябва да ги изоставиш. Остани само като тихия свидетел.  

П: Но как? Светът ме смущава силно.  

M: Понеже се мислиш за достатъчно голям, че да бъдеш повлиян от 

света. Това не е така. Ти си толкова малък, че нищо не може да те 

притисне. Твоят ум е това което бива захванато, не ти. Познай себе си като 

това което си - една точка в съзнанието, отвъд измерения и време. Ти си 

като върха на молива – от самия контакт с теб умът рисува неговата 

картина на света. Ти си единствен и прост, картината е сложна и обширна. 

Не се подвеждай от картината. Остани осъзнат за малката точка, която е 

навсякъде в картината.  

Каквото е, може да престане, каквото не е, може да се появи, но това 

което нито е, нито не е, но от което съществуването и несъществуването 

зависят, е неуязвимо. Знай себе си като причината на желанието и страха, 

самата тя свободна и от двете.  

П: Как мога да бъда причината за страха?  

М: Всичко зависи от теб. Светът съществува с твое съгласие. 

Оттегли своята вяра в неговата реалност и той ще се разтвори като сън. 

Времето може да събори планини, а какво остава за теб, който си 

предвечния източник на времето. Защото без памет и очаквания не може да 

има никакво време.  

П: "Аз съм" ли е Върховното?  

M: Преди да можеш да кажеш "аз съм", трябва да те има, за да го 

кажеш. Битието не е нужно да бъде самосъзнателно. Не е нужно да знаеш, 

за да бъдеш, но трябва да бъдеш, за да знаеш.  

П: Господине, аз се давя в море от думи! Виждам, че всичко зависи 

от това как излизат думите, но трябва да има някой, който да ги свърже по 

смисъл. Като се пишат думи в произволен ред, Рамаяна, Махабхарата и 

Бхагавата никога не биха могли да бъдат произведени. Теорията на 

случайното възникване е несъстоятелна. Произходът на смисленото трябва 

да бъде отвъд нея. Коя е силата, която създава ред от хаоса? Живеенето е 

нещо повече от битие, а съзнанието е нещо повече от живеене. Кой е 

съзнателното живо същество?  

M: Твоят въпрос съдържа отговора. Съзнателното живо същество е 

съзнателно живо същество. Думите са съвсем подходящи, но ти не 
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схващаш пълния им смисъл. Иди дълбоко в смисъла на думите "битие", 

"живот", "съзнание" и ще спреш да се въртиш в кръг, задавайки въпроси, 

но изпускайки отговорите. Разбери, че ти не можеш да зададеш 

основателен въпрос за себе си, защото не знаеш за кого питаш. Във 

въпроса "Кой съм аз", "аз"-ът не е познат и въпросът може да бъде 

предаден така: "Аз не знам какво имам предвид под 'аз' ". Какво си, ти 

трябва да откриеш това. Аз мога да ти кажа само какво не си. Ти не си от 

света, ти не си дори и в света. Няма свят, има само теб. Ти създаваш света 

в твоето въображение като сън. Както не можеш да отделиш себе си от 

съновидението, така не можеш да имаш външен свят независим от теб. 

Независим си ти, а не светът. Не се страхувай от света, който ти самият си 

създал. Престани да търсиш щастие и реалност в съня и ще се събудиш. Не 

е нужно да знаеш "защо" и "как", въпросите нямат край. Остави всички 

желания, поддържай ума си тих и ще откриеш. 

Глава 88 - Умственото знание не е истинско знание 

Питащ: Вие възприемате ли трите състояния на бодърстване, 

сънуване и дълбок сън по същия начин като нас, или го правите по 

различен начин?  

Махарадж: Всичките три състояния за мен са сън. Mоето будно 

състояние е отвъд тях. Като ви гледам, вие всички ми изглеждате заспали, 

сънуващи собствените си думи. Аз съм осъзнат, защото нищо не си 

въобразявам. Това не е самадхи, което не е друго освен един вид сън. Това 

е просто едно състояние, незасегнато от ума, свободно от миналото и 

бъдещето. В твоя случай то е изкривено от желание и страх, от спомени и 

надежди; в моя то е такова, каквото е - нормално. Да бъдеш личност, е да 

бъдеш заспал.  

П: Между тялото и чистата осъзнатост стои "вътрешният орган", 

антахкарана, "финото тяло", "менталното тяло", каквото и да е името. 

Точно както въртящото се огледало превръща слънчевата светлина в 

множество различни ивици и цветове, така и финото тяло превръща 

семплата светлина на сияйното Себе в разнообразен свят. Така разбрах 

вашето учение. Но това, което не мога да схвана, е как първоначално е 

възникнало финото тяло?  

M: То е създадено с появата на идеята "аз съм". Двете са едно.  

П: Как се е появило "аз съм"?  

M: В твоя свят всичко трябва да има начало и край. Ако не е така, ти 

наричаш това вечно. По мое виждане, няма такова нещо като начало или 

край – те са свързани с времето. Безвременното битие е изцяло сега. 

П: Антахкарана, или "финото тяло", реално ли е или нереално?  

М: То е мимолетно. Реално, когато присъства, и нереално, когато 

свърши.  
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П: Какъв вид реалност има? Мимолетна ли?  

M: Наречи я емпирична, актуална или фактическа. Това е реалността 

на непосредственото преживяване, тук и сега, която не може да бъде 

отречена. Можеш да се съмняваш в описанието или значението, но не и в 

самото събитие. Съществуване и несъществуване се редуват и тяхната 

реалност е мимолетна. Неизменната Реалност лежи отвъд времето и 

пространството. Осъзнай мимолетността на съществуването и 

несъществуването и бъди свободен и от двете.  

П: Нещата може и да са преходни, но те определено са с нас, в 

безкрайно повторение.  

M: Желанията са силни. Именно желанието предизвиква 

повторението. Където няма желание, няма и повторение.  

П: А страхът?  

M: Желанието е от миналото, страхът е от бъдещето. Споменът за 

миналото страдание и страхът от неговото повторение кара човек да се 

тревожи за бъдещето.  

П: Има и страх от неизвестното.  

M: Който не е страдал, не се страхува.  

П: Осъдени ли сме да се страхуваме?  

M: Докато не успеем да погледнем страха и да го приемем като 

сянката на личностното съществуване, като личности ние сме обречени да 

се страхуваме. Премахни всички субективни фактори и ще бъдеш свободен 

от страха. Не е трудно. Липсата на желания идва от само себе си, когато 

желанието е разпознато като илюзорно. Не е нужно да се бориш с 

желанието. В крайна сметка то е един стремеж към щастие, който е 

естествен, докато има нещастие. Само виж, че няма щастие в това, което 

искаш.  

П: Ние се задоволяваме с удоволствието.  

M: Всяко удоволствие е обвито в болка. Скоро откриваш, че не 

можеш да имаш едното без другото.  

П: Има преживяващ и неговото преживяване. Какво създава връзката 

между тях?  

M: Нищо не я създава. Тя е. Те са едно.  

П: Чувствам, че има уловка някъде, но не мога да разбера къде.  

M: Уловката е в ума ти, който настоява за двойственост там, където я 

няма. 

П: Докато ви слушам, умът ми е изцяло сега и с удивление откривам, 

че нямам никакви въпроси.  

M: Можеш да узнаеш реалността само когато си удивен.  

П: Аз стигам до извода, че причината за безпокойството и страха е 

паметта. Какви са средствата да се сложи край на паметта?  

M: Не говори за средства, няма средства. Каквото видиш като 

лъжовно, се разтваря. Такава е природата на илюзията, да се разсейва, 
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когато е изследвана. Изследвай, това е всичко. Не можеш ти да унищожиш 

лъжовното, защото ти го създаваш през цялото време. Оттегли се от него, 

игнорирай го, отиди отвъд и то ще престане да съществува.  

П: Христос също говори за игнориране на злото и да бъдем подобни 

на деца.  

M: Реалността е обща за всички. Само лъжовното е лично.  

П: Когато гледам садхаците и изучавам теориите, по която те 

живеят, аз намирам, че те просто са заменили материалните въжделения с 

"духовни" амбиции. От гледна точка на това, което ни казвате, думите 

"духовна" и "амбиция" са несъвместими. Ако "духовното" означава 

свобода от амбицията, кое ще насърчава търсещия да продължи напред? 

Йогите казват, че желанието за освобождение е много важно. Не е ли това 

най-висшата форма на амбиция?  

M: Амбицията е лична, освобождението е от личностното. При 

освобождението, както субектът, така и обектът на амбиция, вече не 

съществуват. Задълбочеността не е жажда за плодовете на собствените 

усилия. Тя е израз на едно вътрешно прехвърляне на интереса отвъд 

лъжовното, несъщественото, личностното.  

П: Вие ни казахте последният път, че дори не можем да мечтаем за 

съвършенство преди реализацията, понеже източникът на всяко 

съвършенство е Себето, а не умът. Ако най-важното за освобождението не 

е съвършенството в добродетелите, тогава какво е?  

M: Освобождението не е резултат от някакви умело приложени 

средства или от определени обстоятелства. То е отвъд причинно-

следствения процес. Нищо не може да го застави да се случи, нищо не 

може да го предотврати да се случи.  

П: Тогава защо не сме свободни тук и сега?  

М: Но ние сме свободни "тук и сега"! Само умът си въобразява 

ограничение. 

П: Какво ще сложи край на въображението? 

M: Защо ти е да искаш да му слагаш край? Веднъж щом узнаеш своя 

ум и неговите чудотворни сили и отстраниш това, което го отравя - идеята 

за отделна и изолирана личност - ти просто го оставяш на мира да си 

върши работата сред нещата, за които той най-добре подхожда. 

Освобождението на ума се състои в това умът да се държи на своето място 

и да върши своята работа.  

П: Каква е работата на ума?  

M: Умът е съпругата на сърцето, а светът е техния дом, който е 

необходимо да се поддържа светъл и щастлив.  

П: Аз все още не разбирам защо, ако нищо не стои на пътя на 

освобождението, то не се случва тук и сега.  

M: Нищо не стои на пътя на твоето освобождение и то може да се 

случи тук и сега, но твоето същество е по-заинтересовано от други неща. И 
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ти не можеш да се бориш със собствените си интереси. Ти трябва да 

отидеш с тях, да видиш през тях и да наблюдаваш как те разкриват себе си 

като обикновени грешки под формата на осъждания и одобрения.  

П: Няма ли да ми помогне, ако отида и остана с някой велик и свят 

човек?  

M: Великите и свети хора са винаги на една ръка разстояние, но ти 

не ги разпознаваш. Как ще знаеш кой е велик и свят? От слухове? Можеш 

ли да се довериш на другите в такива случаи, или дори на себе си? За да се 

убедиш, без сянка на съмнение, ще трябва нещо повече от една препоръка, 

дори и повече от един краткосрочен екстаз. Можеш да срещнеш велик 

светец или светица, дори не предполагайки дълго време за късмета си. 

Детето на един велик човек в продължение на много години няма да знае 

за величието на баща си. Ти трябва да узрееш, за да разпознаеш величието 

и да пречистиш сърцето си за светостта. В противен случай, ще 

изразходиш времето и парите си напразно, а също така ще пропуснеш това, 

което животът ти предлага. Сред приятелите ти има добри хора - можеш да 

научиш много от тях. Преследването на светци е просто още една игра. 

Вместо това помни себе си и неотклонно наблюдавай своето ежедневие. 

Бъди искрен и ще успееш да счупиш веригите на невниманието и 

въображението.  

П: Искате да се боря сам ли?  

M: Ти никога не си сам. Има сили и присъствия, които ти служат 

през цялото време най-вярно. Можеш да ги възприемаш или не, но въпреки 

това те са реални и активни. Когато осъзнаеш, че всичко се намира в ума 

ти и че ти си отвъд ума, че ти наистина си сам; тогава всичко си ти.  

П: Какво е всезнание? Бог всезнаещ ли е? Вие всезнаещ ли сте? Ние 

чуваме израза "вселенски свидетел". Какво означава това? 

Себереализацията предполага ли всезнание? Или това е въпрос на 

специално обучение?  

M: Пълната загуба на всякакъв интерес към знанието води до 

всезнание. Това което е нужно да се знае е не друго, а дара на знаенето, в 

точния момент, за безгрешно действие. В края на краищата, знанието е 

необходимо за действието и колкото по-правилно действаш, спонтанно, 

без да привнасяш съзнателното, толкова по-добре.  

П: Възможно ли е да се знае ума на друг човек?  

M: Първо узнай своя собствен ум. Той съдържа цялата вселена и още 

неизползвано пространство!  

П: Вашата работна теория, изглежда, твърди, че в основата си 

будното състояние не е различно от съновидението и съня без сънища. 

Тези три състояния са по същество себеотъждествяване с тялото. Може би 

е така, но аз чувствам, че това не е цялата истина.  

M: Не се опитвай да разбереш истината, защото умственото знание 

не е истинското знание. Но ти можеш да узнаеш какво не е истина - което е 
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достатъчно да те освободи от лъжовното. Идеята, че знаеш какво е 

истината е опасна, тъй като тя те държи в затвора на ума. Само когато не 

знаеш, ти си свободен да изследваш. А не може да има спасение без 

изследване, защото неизследването е основната причина за робството.  

П: Вие казвате, че илюзията на света започва с чувството "аз съм", но 

когато ви питам за произхода на чувството "аз съм", вие отговаряте, че то 

няма произход, понеже при изследване то се разтваря. Това което е 

достатъчно устойчиво, за да бъде построен света върху него, не може да 

бъде просто илюзия. "Аз съм" е единственият неизменен фактор, за който 

аз съм съзнателен. Как може това чувство да бъде илюзорно?  

M: Илюзорно е не "аз съм", а това, за което се вземаш. Виждам, без 

ни най-малка сянка на съмнение, че ти не си това, което вярваш, че си. С 

логика или без логика, ти не можеш да отречеш явното. Ти не си нищо от 

това, за което си съзнателен. Бъди прилежен в разрушаването на 

структурата, която си създал в ума си. Това, което умът е създал, умът 

трябва да разруши.  

П: Вие не можете да отречете настоящия момент, с ум или без ум. 

Каквото е сега, е. Можете да поставите под въпрос привидността, но не и 

факта. Какво има в корена на факта?  

M: "Аз съм" е коренът на всичко привидно и се явява постоянното 

свързващо звено в последователността от събития, която ние наричаме 

живот, но аз съм отвъд "аз съм".  

П: Аз открих, че реализираните хора обикновено описват своето 

състояние с термини, заимствани от тяхната религия. По случайност вие 

сте хиндуист, затова говорите за Брахма, Вишну и Шива, и използвате 

хиндуистки подходи и образи. Моля, кажете ми, какъв е опитът, който е 

зад думите ви? За каква реалност се отнасят?  

М: Това е моят начин на говорене, езикът на който са ме научили.  

П: Но какво има зад езика?  

M: Как мога да опиша това с думи, освен чрез отрицание? Затова 

използвам думи като безвременно, безпространствено, безпричинно. Това 

също са думи, но тъй като са изпразнени от смисъл, те са подходящи за 

моята цел.  

П: Ако те са безсмислени, защо да ги използваме?  

M: Защото искаш думи там, където думите са неприложими.  

П: Разбирам гледището ви. Отново ми ограбихте питането! 

Глава 89 - Напредъкът в духовния живот 

Питащ: Ние сме две момичета от Англия на посещение в Индия. 

Знаем малко за Йога и дойдохме тук, защото чухме, че духовните учители 

играят важна роля в индийския живот.  
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Махарадж: Добре сте дошли. Тук няма да намерите нищо ново. 

Работата, която ние вършим, е отвъд времето. Тя беше същата преди десет 

хиляди години. Векове се изтъркалят, но човешкият проблем не се 

променя - проблемът на страданието и прекратяването на страданието.  

П: Онзи ден седем млади чужденци са питали къде да пренощуват за 

няколко дни. Те са дошли да видят своя Гуру, който изнася лекции в 

Бомбай. Аз го срещнах - един много приятен млад мъж, на пръв поглед 

много прагматичен и способен, но с атмосфера на спокойствие и тишина 

около него. Неговото учение е традиционно, с ударение върху карма Йога, 

безкористната работа, служенето на Гуру и т.н. Подобно на Гита, той 

казва, че безкористна работа ще доведе до спасение. Той е пълен с 

амбициозни планове: подготвя работници, които да основат духовни 

центрове в много страни. Изглежда, че той им дава не само правомощието, 

но и силата да вършат работа от негово име.  

М: Да, има такова нещо като предаване на сила.  

П: Когато бях при него, имах странното усещане, че съм станала 

невидима. Поклонниците в своята отдаденост към Гуру, предадоха също и 

мен! Всичко, което правих за тях, това било действие на техния Гуру и мен 

не ме вземаха под внимание, освен просто като един инструмент. Аз бях 

само едно кранче, което да въртят надясно или на наляво. Нямаше никакво 

лично взаимоотношение. Те се опитаха да ме обърнат в своята вяра, но 

веднага след като усетиха съпротива, просто ме оставиха извън полето на 

тяхното внимание. Дори помежду си те не изглеждаха толкова свързани; 

само общият интерес към техния Гуру ги държеше заедно. Всичко това ми 

се стори твърде студено, даже нечовешко. Да считаш себе си за 

инструмент в ръцете на Бога е едно, но пълният отказ от внимание и 

уважение, понеже "всичко е Бог", може да доведе до безразличие, 

граничещо с жестокост. В крайна сметка, всички войни са извършени "в 

името на Бога". Цялата история на човечеството е поредица от "свещени 

войни". Човек никога не е бил толкова обезличен, както по време на война! 

M: Това да настояваш, да се съпротивляваш, се съдържа във волята 

да бъдеш. Премахни волята да бъдеш и какво остава? Съществуването и 

несъществуването се отнасят към нещо в пространството и времето; тук и 

сега, там и тогава, които са отново в ума. Умът си играе на гадаене; той 

винаги е несигурен, обзет от тревога и неспокоен. Ти се съпротивляваш да 

бъдеш третирана като обикновен инструмент на някой бог или Гуру и 

настояваш да се отнасят с теб като с личност, понеже не си уверена в 

собственото си съществуване и не искаш да се откажеш от удобството и 

сигурността на индивида. Ти може и да не си това, което вярваш че си, но 

това ти дава усещане за продължителност. Твоето бъдеще се влива в 

настоящето и става минало без сътресения. Да ти бъде отречено личното 

съществуване е плашещо, но ти трябва да се изправиш пред това лице в 
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лице и да намериш своята идентичност в целостта на живота. Тогава 

проблемът кой е използван и от кого, ще изчезне.  

П: Цялото внимание, което получавах, беше опит да ме обърнат в 

своята вяра. Когато започнах да се съпротивлявам, те загубиха всякакъв 

интерес към мен.  

M: Човек не става ученик чрез обръщане във вяра или по случайност. 

Обикновено има древна връзка, поддържана през много животи и 

разцъфваща като любов и доверие, без които не може да има никакво 

ученичество.  

П: Какво ви накара да решите да станете учител?  

M: Бях превърнат в такъв, наричайки ме така. Кой съм аз да 

обучавам и кого? Каквото съм аз, това си и ти и каквото си ти, съм и аз. 

Чувството "аз съм" е общо за всички нас. Отвъд това "аз съм" има 

необятност от светлина и любов. Ние не я виждаме, защото гледаме на 

някъде другаде. Аз само мога да посоча към небето; виждането на звездата 

е твоя собствена работа. Някои се нуждаят от повече време, за да видят 

звездата, други от по-малко; това зависи от яснотата на зрението и тяхната 

искреност в търсенето. Тези две качества трябва да бъдат техни собствени. 

Аз мога само да ги окуража.  

П: Какво се очаква от мен, когато стана ученичка?  

M: Всеки учител си има свой собствен метод, обикновено основан на 

ученията на неговия Гуру и на начина на неговата собствена реализация, а 

също и собствена терминология. В рамките на тази структура се правят 

изменения в личността на ученика. На ученика се дава пълна свобода на 

мисленето и търсенето и е поощряван да задава въпроси, колкото душата 

му иска. Той трябва да бъде абсолютно сигурен в статута и компетенцията 

на своя Гуру, в противен случай вярата му няма да е абсолютна и неговите 

действия - завършени. Aбсолютното в теб е това, което те води до 

Абсолютното отвъд теб - абсолютна истина, любов, безкористност са 

решаващите фактори за себереализацията. Те могат да бъдат постигнати 

чрез задълбоченост.  

П: Аз разбирам, че за да бъда ученичка, трябва да се откажа от 

семейството си и притежанията си.  

М: Това варира с различните Гурута. Някои очакват от своите зрели 

ученици да станат аскети и отшелници, други насърчават семейния живот 

и отговорности. Повечето от тях считат образцовия семеен живот за много 

по-труден от отказа, подходящ за по-зрели и балансирани личности. В 

ранните етапи на ученичеството монашеският живот може и да е 

препоръчителен. Ето защо в индийската култура се очаква от учениците на 

възраст до двадесет и пет години да живеят като монаси - в бедност, 

целомъдрие и послушание, за да им се даде шанс да изградят характер 

способен да посрещне трудностите и изкушенията на брачния живот.  

П: Какви са тези хора в тази стая? Ваши ученици ли са?  
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M: Попитай тях. Не на вербално ниво се става ученик, а в тихата 

дълбина на собственото същество. Ти не ставаш ученик по собствен избор. 

Това е повече въпрос на съдба, отколкото на собствената воля. Не е 

толкова важно кой е учителят - всички те ти желаят доброто. Това което 

има значение е ученикът и неговата честност и искреност. Правилният 

ученик винаги ще намери правилния учител.  

П: Аз виждам красотата и чувствам благословията на живота, 

отдаден на търсенето на истината, под ръководството на опитен и любещ 

учител. За съжаление ние трябва да се върнем в Англия.  

M: Разстоянието няма значение. Ако вашите желания са силни и 

истински, те ще преобразят живота ви за тяхното изпълнение. Посейте 

семето и оставете другото на сезоните.  

П: Какви са признаците за напредък в духовния живот?  

M: Свобода от безпокойство, усещане за лекота и радост, дълбок мир 

вътре и изобилие от енергия навън.  

П: Как получихте това?  

M: Аз намерих всичко това в святото присъствие на моя Гуру. Нищо 

не съм правил от себе си. Той ми каза да бъда тих и аз го правих, 

дотолкова доколкото можех.  

П: Дали вашето присъствие е толкова силно колкото неговото?  

M: Как мога да знам? За мен неговото е единственото присъствие. 

Ако сте с мен, вие сте с него.  

П: Всеки Гуру ме отпраща към своя собствен Гуру. Къде е началната 

точка?  

M: Има сила във вселената работеща за просветление и 

освобождение. Ние я наричаме Садашива, вечно присъстваща в сърцата на 

хората. Тя е обединяващият фактор. Единството освобождава. Свободата 

обединява. Накрая нищо не е твое или мое - всичко е наше. Просто бъди 

едно със себе си и ще станеш едно с всичко, у дома си в цялата вселена.  

П: Имате предвид, че всичкото това великолепие идва с простото 

съзерцание върху чувството "аз съм"?  

M: Именно простото е сигурно, а не сложното. Някак си, хората не се 

доверяват на простото, лесното, винаги достъпното. Защо не изпробвате 

съвестно това, което казвам? Може да изглежда много малко и 

незначително, но това е като семе, което израства в могъщо дърво. Дайте 

си шанс!  

П: Виждам тук да седят много хора - тихо. Защо са дошли?  

M: За да срещнат себе си. В дома им светът е прекалено много с тях. 

Тук нищо не ги смущава; те имат шанса да напуснат ежедневните си 

тревоги и да се докоснат до същественото в себе си.  

П: Какво представлява курсът на обучение в себеосъзнатост?  
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M: Няма нужда от обучение. Осъзнатостта е винаги с теб. Същото 

внимание, което отделяш на външното, ти обръщаш към вътрешното. Не е 

нужен нов или специален вид осъзнатост.  

П: Помагате ли на хората лично?  

M: Хората идват, за да обсъдят проблемите си. Очевидно те 

получават някаква помощ, в противен случай те не биха идвали.  

П: Разговорите ви с хората винаги публични ли са, или говорите с 

тях също и насаме?  

М: Това зависи от тяхното желание. Лично аз не правя разлика 

между публично и лично.  

П: Винаги ли сте на разположение, или имате и друга работа за 

вършене?  

M: Винаги съм на разположение, но часовете сутрин и в късния 

следобед са най-подходящи.  

П: Аз разбирам, че никоя работа не е по-висша от тази на духовния 

учител. 

M: Най-висша роля има мотивът. 

Глава 90 - Отдай се на твоето собствено Себе 

Питащ: Аз съм родена в САЩ и последните четиринадесет месеца 

прекарах в Шри Раманашрам. Сега се връщам в Щатите, където майка ми 

ме очаква.  

Махарадж: Какви са плановете ти?  

П: Мога да се изуча за медицинска сестра или просто да се омъжа и 

да имам деца.  

M: Защо искаш да се омъжиш?  

П: Осигуряването на духовен дом е най-висшата форма на социално 

служене, за която мога да се сетя. Но, разбира се, животът може да се 

развие по друг начин. Аз съм готова за всичко, което би могло да дойде.  

M: Какво ти дадоха тези четиринадесет месеца в Шри Раманашрам? 

С какво си по-различна от времето преди да бъдеш там?  

П: Аз вече не се страхувам. Намерих някакъв мир.  

М: Какъв е този мир? Мирът да имаш това, което искаш, или да не 

искаш това, което нямаш?  

П: Мисля, че по-малко и от двете. Изобщо не беше лесно. Докато 

Ашрамът е много спокойно място, вътрешно бях в агония.  

М: Когато осъзнаеш, че разликата между вътрешното и външното 

съществува само в ума ти, вече няма да се страхуваш.  

П: Такова осъзнаване идва и си отива заедно с мен. Все още не съм 

достигнала неизменността на абсолютната цялостност.  

М: Е, докато вярваш в това, ти си длъжна да продължиш със своята 

садхана, за да разсееш фалшивата идея, че не си цялостна. Садханата 
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премахва наслагванията. Когато осъзнаеш себе си като нещо по-малко от 

точка в пространството и времето, като нещо твърде малко, за да бъде 

срязано, и твърде мигновено, за да бъде убито, тогава и само тогава 

всичкият страх изчезва. Когато си по-малка от върха на иглата, тогава 

иглата не може да те прониже - ти пронизваш иглата!  

B: Да, ето така се чувствам понякога - несломима. Аз съм повече от 

безстрашна. Аз съм самото безстрашие.  

M: Какво те накара да отидеш в Ашрама?  

П: Имах нещастна любовна връзка и страдах адски. Не можеха да 

помогнат нито алкохолът, нито наркотиците. Търсех изход слепешката и 

попаднах на някакви книги по Йога. От книга на книга, от една следа към 

друга - така дойдох в Раманашрам.  

М: Ако с теб трябваше да се случи отново същата трагедия, би ли 

страдала пак толкова, като се има предвид сегашното състояние на ума 

ти?  

П: О, не, аз нямаше да си позволя да страдам отново. По-скоро бих се 

самоубила.  

М: Значи не се страхуваш да умреш!  

П: Страхувам се от умирането, не от самата смърт. Процесът на 

умиране ми се струва болезнен и гаден.  

M: Откъде знаеш? Не е нужно да е така. Той може да бъде красив и 

спокоен. Веднъж щом узнаеш, че смъртта се случва на тялото, а не на теб, 

ти само гледаш твоето тяло да отпада като свалена дреха.  

П: Аз съм напълно осъзната, че моят страх от смъртта се дължи на 

опасение, а не на знание.  

M: Човешките същества умират всяка секунда, страхът и агонията на 

умирането е надвиснала над света подобно на облак. Нищо чудно, че ти 

също се страхуваш. Но веднъж щом узнаеш, че само тялото умира, а не 

продължителността на паметта и чувството "аз съм", отразено в нея, ти 

повече няма да се страхуваш.  

П: Е, нека умрем и ще видим.  

M: Обърни внимание и ще видиш, че раждането и смъртта са едно, 

че животът пулсира между съществуването и несъществуването, и че 

едното се нуждае от другото за цялостността. Ти се раждаш, за да умреш и 

умираш, за да бъдеш преродена.  

П: Нима непривързаността не спира този процес?  

M: С непривързаността си отива страхът, но не и факта.  

П: Значи аз ще бъда принудена да се родя отново? Какъв ужас!  

M: Няма никаква принуда. Ти получаваш това, което искаш. Ти 

правиш своите планове и ти ги изпълняваш.  

П: Ние сами ли се осъждаме да страдаме?  

M: Ние растем чрез изследване, а за да изследваме се нуждаем от 

опит. Ние сме склонни да повтаряме това, което не сме разбрали. Ако сме 
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сензитивни и интелигентни, не е нужно да страдаме. Болката е призив за 

внимание и наказание за небрежност. Интелигентното и състрадателно 

действие е единственото лекарство.  

П: Именно защото съм израснала в интелигентност, аз няма да 

толерирам страданието отново. Какво не е наред със самоубийството?  

M: Няма нищо нередно, ако то решава проблема. Ами ако не го 

решава? Страданието, причинено от външни фактори - някаква болезнена 

неизлечима болест или непоносимо бедствие, може да послужи като 

известно оправдание, но където липсват мъдрост и състрадание, 

самоубийството няма да помогне. Една глупава смърт означава глупостта 

отново да се прероди. Освен това съществува и въпросът за кармата. 

Търпението обикновено е най-мъдрото поведение.  

П: Трябва ли да се изтърпи страданието, колкото и да е остро и 

безнадеждно?  

M: Търпението е едно, а безнадеждната агония - друго. Търпението е 

изпълнено със смисъл и плодоносно, а агонията е безполезна.  

П: Защо да се безпокоя за карма? Тя така или иначе ще се погрижи 

сама за себе си.  

M: Голяма част от нашата карма е колективна. Ние страдаме за 

греховете на другите, както и другите страдат за нашите. Човечеството е 

едно. Невежеството за този факт не променя това. Бихме могли да бъдем 

много по-щастливи, ако не бяхме безразлични към страданията на 

другите.  

П: Аз открих, че съм станала много по-отговорна.  

М: Добре. Когато казваш това, какво имаш предвид? Ти, като 

отговорна личност в женско тяло?  

П: Има тяло, има състрадание и има памет и множество неща и 

отношения; всички те могат да бъдат наречени личност.  

M: Включително идеята "аз съм"?  

П: "Аз съм" е като една кошница, която съдържа многото неща, 

съставляващи личността.  

M: Или по-скоро тя е върбата, от която е изтъкана плетената 

кошница. Когато мислиш за себе си като жена, имаш предвид, че си жена 

ли, или че тялото ти е описвано като женско?  

П: Това зависи от настроението ми. Понякога се чувствам да съм 

само един център от осъзнатост.  

M: Или океан от осъзнатост. Но има ли такива моменти, когато не си 

нито мъж, нито жена, нито нещо случайно, предизвикано от обстоятелства 

и условия?  

B: Да, има, но ми е неудобно да говоря за това.  

M: Намекът е пределно достатъчен. Не е нужно да казваш повече. 

П: Мога ли да пуша във ваше присъствие? Знам, че пушенето не е 

прието в присъствието на мъдрец, още повече за жените.  
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M: Разбира се, пуши, никой няма да възрази. Ние разбираме.  

П: Имам нужда да се успокоя.  

М: Това често е така при американците и европейците. След 

продължителна садхана те се чувстват преизпълнени с енергия и трескаво 

търсят изход. Те организират общности, стават учители по Йога, женят се, 

пишат книги - всичко друго, но не и да останат тихи и да обърнат 

енергиите си навътре към източника на неизчерпаема сила и да научат 

изкуството да я държат под контрол.  

П: Признавам, че сега ми се иска да се върна и да живея много 

активен живот, защото се чувствам пълна с енергия.  

M: Можеш да правиш каквото си искаш, ако не вземаш себе си за 

тялото и ума. Това не е толкова въпрос на действително отказване от 

тялото и всичко което върви с него, колкото ясното разбиране, че не си 

тялото. Едно чувство на оттегленост, на емоционална неангажираност.  

П: Разбирам какво имате предвид. Преди около четири години минах 

през период на отричане на всичко физическо. Не си купувах дрехи, ядях 

само най-простата храна, спях на голи дъски. Приемането на лишенията е 

това, което е важно, а не самото неудобство. Сега разбирам, че най-

доброто от всичко е животът да се приема така като идва и да се обича 

всичко, което той предлага. На драго сърце бих приела всичко, което идва 

и бих го използвала по най-добрия начин. Ако не мога да направя нищо по-

добро от това да даря с живот и истинска култура няколко деца – то и това 

е достатъчно. Въпреки че сърцето ми е отворено за всички деца, не мога да 

помогна на всички.  

M: Ти си омъжена и майка, само когато си в мъжко-женско съзнание. 

Когато не вземаш себе си за тяло, тогава семейният живот на тялото, без 

значение колко е интензивен и вълнуващ, ще ти се види просто като игра 

на екрана на ума, където светлината на осъзнатостта е единствената 

реалност.  

П: Защо настоявате на осъзнатостта като на единствено реална? 

Нима обектът на осъзнатост не е също толкова реален, докато той трае?  

М: Но той не трае! Мимолетната реалност е вторична, тя зависи от 

предвечната.  

П: Искате да кажете, че е продължителна или постоянна?  

М: В съществуването не може да има продължителност. 

Продължителността предполага идентичност в миналото, настоящето и 

бъдещето. Такава идентичност е невъзможна, понеже самите средства за 

идентификация варират и се променят. Продължителност, постоянство - 

това са илюзии създадени от паметта, обикновени ментални проекции на 

тенденция, там където никаква тенденция не може да съществува. Остави 

всички идеи за временно или постоянно, тяло и ум, мъж и жена; какво 

остава? Какво е състоянието на твоя ум, когато всички разделения са 
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оставени? Аз не говоря за отхвърляне на различията, защото без тях няма 

проявление.  

П: Когато не разделям, аз съм щастлива в мир. Но някак си отново се 

дезориентирам и започвам да търся щастието във външни неща. Аз не 

разбирам защо моят вътрешен мир е нестабилен.  

M: Мирът, в крайна сметка, също е състояние на ума.  

П: Отвъд ума е тишина. За нея нищо не може да се каже.  

М: Да, всички разговори за тишината са просто шум.  

П: Защо ние продължаваме да търсим земно щастие, дори и след като 

сме вкусили своето естествено спонтанно щастие?  

M: Когато умът е ангажиран в обслужване на тялото, щастието е 

загубено. За да си го възвърне, той търси удоволствие. Стремежът да 

бъдеш щастлива е правилен, но средствата за неговото осигуряване са 

погрешни, ненадеждни и разрушителни за истинското щастие.  

П: Удоволствието винаги ли е неправилно?  

M: Правилното състояние и използване на тялото и ума са 

изключително приятни. Търсенето на удоволствие е неправилно. Не се 

опитвай да направиш себе си щастлива, по-скоро постави под въпрос 

самото търсене на щастие. Ти искаш да бъдеш щастлива, защото не си 

щастлива. Разбери защо си нещастна. Поради факта, че не си щастлива, ти 

търсиш щастие в удоволствието; удоволствието носи болка и затова го 

наричаш земно; тогава копнееш за някакво друго удоволствие, без болка, 

което наричаш божествено. В действителност удоволствието е само отдих 

от болката. Щастието е едновременно земно и неземно, във и отвъд всичко, 

което се случва. Не прави различия, не разделяй неделимото и не 

отчуждавай себе си от живота.  

П: Колко добре ви разбирам сега! Преди пребиваването ми в 

Раманашрам ме гризеше съвестта, винаги осъждах себе си. Сега съм 

напълно отпусната, напълно приела себе си такава каквато съм. Когато се 

върна в Щатите, аз ще приемам живота така както като идва, като милостта 

на Бхагаван, и ще се наслаждавам на горчивината така, както и на 

сладостта. Това е едно от нещата, които научих в Ашрама - да се 

доверявам на Бхагаван. Преди не бях такава. Не можех да се доверя.  

M: Доверието в Бхагаван е доверие към себе си. Осъзнай, че каквото 

и да се случва, се случва на теб, благодарение на теб, чрез теб, че ти си 

създателят, поддръжникът и разрушителят на всичко, което възприемаш и 

вече няма да се страхуваш. Лишена от страх, ти няма да си нещастна, нито 

ще търсиш щастие.  

В огледалото на твоя ум всякакви картини идват и си отиват. 

Знаейки, че те са изцяло твои собствени творения, тихо ги наблюдавай как 

идват и си отиват, бъди внимателна, но не и развълнувана. Този подход на 

тихо наблюдение е самата основа на Йога. Ти виждаш картината, но ти не 

си картината.  
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П: Аз открих, че мисълта за смъртта ме плаши, защото не искам да се 

прераждам отново. Знам, че никой не ме принуждава, но все пак натискът 

от неосъществените желания е непреодолим и аз може да не съм в 

състояние да се противопоставя.  

M: Въпросът за съпротива не възниква. Това, което е родено и 

преродено, не си ти. Остави го да се случва, гледай го да се случва.  

П: Тогава защо въобще да се безпокоя?  

М: Но ти се безпокоиш! И ще се безпокоиш дотогава докато тази 

картина не се сблъска с твоето чувство за истина, любов и красота. 

Желанието за хармония и мир е неизкоренимо. Но щом то се изпълни, 

загрижеността престава, физическият живот протича безусилно и под 

нивото на вниманието. Тогава, дори в тяло, ти не си роден. За теб няма да 

има значение дали си с тяло или без тяло. Ти достигаш точка, където нищо 

не може да ти се случи. Без тяло не можеш да бъдеш убит, без собственост 

не можеш да бъдеш ограбен, без ум не можеш да бъдеш измамен. 

Желанията и страховете няма къде да се закачат. Ако с теб нищо не може 

да се случи, какво друго има значение?  

П: По някаква причина не ми харесва идеята за умиране.  

М: Това е защото си още толкова млада. Колкото повече знаеш себе 

си, толкова по-малко ще се страхуваш. Разбира се, агонията на умирането 

никога не изглежда приятно, но умиращият рядко е в съзнание.  

П: Той връща ли се в съзнание?  

М: Това е като заспиване. За известно време личността е извън фокус 

и след това се връща.  

П: Същата личност?  

М: Личността, бидейки творение на обстоятелствата, задължително 

се променя заедно с тях, както пламъкът се променя с горивото. Само 

процесът се повтаря отново и отново, създавайки време и пространство.  

П: Е, Бог ще се погрижи за мен. Мога да оставя всичко на Него.  

M: Дори и вярата в Бога е само етап по пътя. Накрая оставяш всичко, 

понеже стигаш до нещо толкова просто, че няма думи, които да го изразят.  

П: Аз тъкмо започвам. В началото нямах нито вяра, нито доверие; 

боях се да оставя нещата да се случват. Светът ми изглеждаше много 

опасно и враждебно място. Сега поне мога да говоря за доверие в Гуру или 

в Бога. Оставете ме да израсна. Не ме карайте да бързам. Нека си 

напредвам с моето собствено темпо.  

M: Определено напредвай. Но ти не го правиш. Ти все още си в плен 

на идеите за мъже и жени, млади и стари, живот и смърт. Давай нататък, 

иди отвъд. Нещото, което е разпознато, е нещо, което е трансцендирано.  

П: Господине, където и да отида, хората приемат за свой дълг да 

посочват грешките ми и да ме подтикват да продължавам нататък. Писна 

ми от това трупане на духовно богатство. Какво не е наред с моето 

настояще, че то трябва да бъде пожертвано за бъдещето, колкото и 
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прекрасно да е то? Вие казвате, че реалността е в настоящето. Искам я. Аз 

не искам да бъда вечно неспокойна за моето развитие и бъдеще. Аз не 

искам да преследвам по-голямото и по-доброто. Оставете ме да обичам 

това, което имам.  

M: Ти си съвсем права, направи го. Само че бъди честна – просто 

обичай това, което обичаш, не се бори и напрягай.  

П: Това е нещото, което аз наричам отдаване на Гуру.  

M: Защо екстериоризираш? Отдай се на твоето собствено Себе, на 

което всичко е израз. 

Глава 91 - Удоволствие и щастие 

Питащ: На един мой приятел, млад мъж на двадесет и пет години, му 

казаха, че има неизлечима болест на сърцето. Той ми писа, че вместо бавна 

смърт предпочита самоубийството. Отговорих му, че заболяването, което е 

неизлечимо за западната медицина, може да се излекува по някакъв друг 

начин. Има йогически сили, които могат да предизвикат почти мигновени 

промени в човешкото тяло. Ефектите на редовното гладуване също така 

граничат с чудеса. Писах му да не бърза да умира, а да даде шанс на други 

подходи.  

Недалеч от Бомбай живее един йоги, притежаващ чудотворни сили. 

Той се е специализирал в контролирането на жизнените сили, управляващи 

тялото. Срещнах някои от учениците му и предадох чрез тях на този йоги 

писмото и снимката на моя приятел. Да видим какво ще стане.  

Махарадж: Да, чудесата са възможни. Но трябва да има воля за 

живот. Без нея чудесата няма да се случат.  

П: Може ли да се внуши такова желание?  

M: Повърхностно желание - да. Но то ще се загуби. По принцип 

никой не може да принуди друг да живее. Освен това има култури, в които 

самоубийството е заемало признато и уважавано място.  

П: Не е ли задължително да се изживее до края естественият жизнен 

цикъл? 

М: Естественият - спонтанно, лесно - да. Но болестта и страданието 

не са естествени. Има благородна добродетел в това да се посрещне с 

непоколебима издръжливост всичко, което се случва, но също има 

достойнство в отказа от безсмислено мъчение и унижение.  

П: Дадоха ми книга, написана от един сиддха. В нея той описва 

много от своите странни, даже изумителни преживявания. Според него 

пътят на истинския садхак завършва със срещата му с Гуру и отдаването 

на Гуру с цялото тяло, ум и сърце. Оттам нататък Гуру поема контрола в 

свои ръце и става отговорен за всичко, дори и за най-малките събития в 

живота на ученика, докато двамата станат едно. Това може да се нарече 

реализация чрез отъждествяване. Ученикът е ръководен от сила, която не 
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може да контролира и на която не може да устои и той се чувства 

безпомощен като листо в буря. Единственото нещо, което го спасява от 

лудост и смърт е вярата му в любовта и силата на неговия Гуру.  

M: Всеки учител преподава в съответствие със собствените си 

преживявания. Преживяването се определя от вярването, а вярването се 

определя от преживяването. Дори и образът на Гуру е формиран от 

ученика по негов образ. Именно ученикът прави своя Гуру велик. Веднъж 

щом Гуру е видян като посредник на освобождаващата сила, която действа 

отвътре и отвън, пълното отдаване от сърце става естествено и лесно. 

Също както един човек, обхванат от болка, отдава себе си в ръцете на 

хирурга, така и ученикът напълно поверява себе си на своя Гуру. Съвсем 

естествено е да потърсиш помощ, ако има остра нужда от нея. Но колкото 

и могъщ да е Гуру, той не трябва да налага волята си на ученика. От друга 

страна един ученик, който не се доверява и се съмнява, е обречен остане 

неосъществен, но не по вина на своя Гуру.  

П: Какво ще се случи тогава?  

M: Животът учи там, където всичко друго се проваля. Но на уроците 

на живота може да им трябва много време. Много забавяне и трудности се 

избягват с доверие и послушание. Но такова доверие обаче идва само 

когато безразличието и безпокойството отстъпят място на яснотата и 

покоя. Един човек, който не уважава себе си, няма да може да се довери 

нито на себе си, нито на някой друг. Затова в началото учителят се опитва 

да направи всичко възможно да убеди ученика в неговия висок произход, 

благородна природа и величествена съдба. Той му разказва опита на 

различни светци, включително и своя, вдъхвайки му увереност в себе си и 

в своите безкрайни възможности. Когато в ученика се съчетаят вяра в себе 

си и доверие към учителя, могат да се случат бързи и дълготрайни промени 

в характера и живота на ученика.  

П: Аз може и да не искам да се променям. Моят живот е достатъчно 

добър, такъв какъвто е.  

M: Ти говориш така, защото не си забелязал колко болезнен е 

животът, който живееш. Ти си като спящо бебе с биберон в устата си. 

Може да се чувстваш щастлив за момент, бидейки напълно центриран в 

себе си, но е достатъчно да хвърлиш поглед към лицата на хората, за да 

осъзнаеш универсалността на страданието. Дори твоето собствено щастие 

е толкова уязвимо и краткотрайно, че един фалит на твоята банка или язва 

в стомаха ти ще го разсеят. То е само една кратка почивка, просто пауза 

между две скърби. Истинското щастие е неуязвимо, защото то не зависи от 

обстоятелства.  

П: От собствен опит ли говорите? Вие също ли сте нещастен?  

M: Аз нямам лични проблеми. Но светът е пълен с живи същества, 

чийто живот е хванат между страха и въжделението. Те са като добитъка, 
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откарван до кланицата, скачащ и лудуващ безгрижно и щастливо, но 

мъртъв и одран за един час.  

Ти казваш, че си щастлив. Наистина ли си щастлив или просто се 

опитваш да убедиш себе си? Погледни себе си без страх и ще осъзнаеш, че 

твоето щастие зависи от условията и обстоятелствата, оттук то е 

мимолетно, нереално. Истинското щастие произтича отвътре.  

П: От каква полза ми е вашето щастие? То не ме прави щастлив.  

M: Можеш да го вземеш цялото и повече, само поискай. Но ти не 

молиш, ти изглежда не го искаш.  

П: Защо говорите така? Аз искам да бъда щастлив.  

M: На теб удоволствието ти е напълно достатъчно. Няма място за 

щастие. Изпразни купичката си и я почисти. Иначе тя не може да бъде 

напълнена. Другите могат да ти доставят удоволствие, но никога щастие.  

П: Една поредица от приятни събития е достатъчно добра.  

М: Скоро тя завършва с болка, ако не и с бедствие. В крайна сметка 

какво е Йога, освен търсенето на трайно щастие вътре в себе си?  

П: Вие може да говорите само за изтока. На запад условията са 

различни и това което казвате е неприложимо.  

M: Няма изток и запад в скръбта и страха. Проблемът е вселенски - 

страданието и прекратяване на страданието. Причината за страданието е 

зависимостта, а независимостта е лекарството. Йога е науката и изкуството 

за освобождаване на себе си чрез разбиране на себе си.  

П: Мисля, че аз не съм годен за Йога. 

М: За какво друго си годен? Всичкото ти лутане, търсене на 

удоволствие, обичане и мразене - всичко това показва, че се бориш срещу 

ограниченията, самоналожени или приети. В невежеството си ти правиш 

грешки и причиняваш болка на себе си и на другите, но подтикът си остава 

и не може да се отрече. Същият подтик, който търси раждане, щастие и 

смърт, ще потърси разбиране и освобождение. Той е като искра огън в 

товарния отсек на кораб, пълен с памук. Може би не знаеш за това, но рано 

или късно корабът ще избухне в пламъци. Освобождението е естествен 

процес и в дългосрочен план неизбежно. Но е в твоя власт да го приведеш 

в настоящето.  

П: Тогава защо са толкова малко реализираните хора на земята?  

М: В гората, в даден момент, само някои дървета са в пълен разцвет, 

но в крайна сметка на всички ще дойде ред да разцъфнат.  

Рано или късно твоите физически и умствени ресурси ще се 

изчерпят. Какво ще правиш тогава? Ще се отчаеш? Добре, отчай се. Ти ще 

се умориш да се отчайваш и ще започнеш да задаваш въпроси. В този 

момент ти вече ще си готов за съзнателна йога практика.  

П: Намирам всичкото това търсене и черногледство за доста 

неестествено. 
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M: Твоята естественост е като тази на човек роден инвалид. Ти може 

да не го осъзнаваш, но това не те прави нормален. Какво означава да 

бъдеш естествен и нормален ти не знаеш, нито знаеш, че не знаеш. В 

момента ти се носиш по течението и затова си в опасност, защото на този, 

който се носи така, всичко може да му се случи. По-добре е да се събудиш 

и да осъзнаеш своята ситуация. Че ти си - знаеш. Какво си – не знаеш. 

Открий какво си.  

П: Защо има толкова много страдание по света?  

M: Егоизмът е причината за страданието. Няма друга причина.  

П: Аз разбрах, че страданието е присъщо на ограничението.  

M: Различията и разграниченията не са причина за скръбта. 

Единството в многообразието е естествено и добро. Истинското страдание 

се появява в света с разделението и себичността. 

Глава 92 - Иди отвъд идеята аз-съм-тялото 

Питащ: Ние сме като животни, тичащи насам-натам, преследвайки 

безсмислени цели и изглежда, че няма край на това. Има ли изход?  

Махарадж: Ще ти бъдат предложени много пътища, които само ще 

те завъртят в кръг и ще те доведат обратно към твоята отправна точка. 

Първо осъзнай, че твоят проблем съществува само в твоето будно 

състояние, че колкото и болезнен да е той, ти си в състояние да го 

забравиш напълно, когато заспиш. Когато си буден, ти си съзнателен; 

когато си заспал, ти си само жив. Съзнание и живот – и двете можеш да 

наречеш Бог, но ти си отвъд двете, отвъд Бог, отвъд съществуване и 

несъществуване. Това което ти пречи да познаеш себе си като всичко и 

отвъд всичко, е умът опиращ се на паметта. Той има власт над теб само 

докато му се доверяваш; не се бори с него, просто го игнорирай. Лишен от 

внимание, той ще се забави и ще разкрие механизма на своето действие. 

Веднъж щом узнаеш неговата природа и цел, ти вече няма да му 

позволяваш да създава въображаеми проблеми.  

П: Със сигурност не всички проблеми са въображаеми. Има и реални 

проблеми.  

М: Какви проблеми може да има, които умът да не е създал? 

Животът и смъртта не създават проблеми; болките и удоволствията идват 

и си отиват, преживени и забравени. Именно паметта и очакването са тези, 

които създават проблеми под формата на стремеж или избягване, оцветени 

от харесване и нехаресване. Истината и любовта са реалната природа на 

човека, а умът и сърцето са средствата за нейното изразяване.  

П: Как да поставим ума под контрол? А сърцето, което не знае какво 

иска?  

М: Те не могат да работят в тъмнина. Те се нуждаят от светлината на 

чистото съзнание, за да функционират правилно. Всички усилия насочени 
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към контрол само ще ги подложат на диктата на паметта. Паметта е добър 

слуга, но лош господар. Тя ефективно предотвратява откритието. Няма 

място за усилие в реалността. Именно себичността, дължаща се на 

себеидентификация с тялото, е основният проблем и причина за всички 

останали проблеми. А себичността не може да бъде отстранена чрез 

усилие, само чрез ясно вникване в нейните причини и следствия. Усилието 

е знак за конфликт между несъвместими желания. Те трябва да бъдат 

видени такива каквито са. Само тогава те се разтварят.  

П: И какво остава?  

М: Това, което не може да се промени остава. Великият мир, 

дълбоката тишина, скритата красота на реалността остава. Въпреки че не 

може да бъде предадена с думи, тя те очаква да я изпиташ сам за себе си.  

П: Не трябва ли човек да е готов и достоен за реализация? Нашата 

природа е животинска до червата. Докато тя не е покорена, как можем да 

се надяваме реалността да изгрее?  

М: Остави животното на мира. Остави го да бъде. Просто помни 

какво си. Използвай всяко събитие от деня, за да ти напомня, че без теб 

като свидетел не би имало нито животно, нито Бог. Разбери, че ти си и 

двете, същността и субстанцията на всичко, което е, и остани твърдо в 

твоето разбиране.  

П: Разбирането достатъчно ли е? Не ми ли трябват по-осезаеми 

доказателства? 

М: Именно твоето разбиране ще реши валидността на 

доказателствата. Но какво по-осезаемо доказателство има от твоето 

собствено съществуване? Където и да ходиш, ти намираш себе си. Колкото 

и далеч да отидеш във времето, ти си там.  

П: Очевидно е, че аз не съм всепроникващ и вечен. Аз съм само тук и 

сега.  

М: Дотук добре. "Тук" е навсякъде, а „сега” - винаги. Иди отвъд 

идеята "аз-съм-тялото" и ще откриеш, че пространството и времето са в 

теб, а не ти във времето и пространството. Щом като си разбрал това, 

основната пречка за реализацията е отстранена.  

П: Какво е реализацията отвъд разбирането?  

М: Представи си гъста гора, пълна с тигри, а ти си в здрава 

стоманена клетка. Знаейки, че си добре защитен в клетката, ти гледаш 

тигрите безстрашно. След това ти откриваш, че тигрите са в клетката, а 

себе си разхождащ се свободно из джунглата. Накрая клетката изчезва и ти 

яздиш тигрите!  

П: Аз посетих един от семинарите за групова медитация, който се 

проведе наскоро в Бомбай, и бях свидетел на безумието и самозабравата на 

участниците. Защо хората се впускат в такива неща?  

М: Това са все изобретения на неспокойния ум, угаждащ на хора, 

търсещи усещания. Някои от тях помагат на несъзнателното да извади 
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потиснати спомени и копнежи, като по този начин до известна степен 

осигуряват облекчение. Но в крайна сметка те оставят практикуващия там 

където е бил, ако не и по-зле.  

П: Прочетох наскоро една книга от един Йоги за преживяванията му 

в медитация. Тя е пълна с видения и звуци, цветове и мелодии; щедра 

демонстрация и разкошно забавление! Накрая всички те изчезнали и 

останало само усещането за пълно безстрашие. Не е чудно човек преминал 

през всички тези преживявания да не се страхува от нищо! И все пак аз се 

чудех от каква полза ми е една такава книга?  

М: Най-вероятно от никаква, тъй като тя не те привлича. Други може 

и да бъдат впечатлени. Хората се различават. Но всички се сблъскват с 

факта на собственото си съществуване. "Аз съм" е върховният факт. "Кой 

съм аз? е върховният въпрос, на който всеки трябва да намери отговор.  

П: Един и същ отговор ли?  

М: Един и същ по същество, но вариращ в изразяването.  

Всеки търсещ приема или изобретява метод, който му подхожда, 

прилага го към себе си с известна искреност и усилие, получава резултати 

в съответствие със своя темперамент и очаквания, облича ги в купища 

думи, изгражда ги в система, създава традиция и започва да приема 

другите в своята "школа по Йога". Всички те са построени върху паметта и 

въображението. Никоя от тези школи не е без стойност, нито е незаменима; 

във всяка една човек може да прогресира до точката, когато всяко желание 

за напредък трябва да бъде изоставено, за да бъде възможен по-нататъшен 

напредък. Тогава всички школи се изоставят, всички усилия се 

прекратяват; в уединение и тъмнина се прави последната крачка, която 

слага край на невежеството и страха завинаги.  

Истинският учител, обаче, няма да хвърли своя ученик в затвора на 

установен набор от идеи, чувства и действия. Напротив, той търпеливо ще 

му покаже необходимостта да бъде свободен от всички идеи и установени 

модели на поведение, да бъде бдителен и задълбочен и да върви с живота, 

където и да го отведе, не за да се наслаждава или страда, а да разбира и 

учи.  

Под ръководството на правилния учител ученикът се учи да учи, а не 

да помни и да се подчинява. Сатсангът, компанията на възвишените, не 

създава шаблон, той освобождава. Пази се от всичко, което те прави 

зависим! Повечето от така наречените "отдадени на Гуру" завършват с 

разочарование, ако не и в трагедия. За щастие, искрено търсещият ще се 

измъкне навреме, по-мъдър от преживяването.  

П: Със сигурност себеотдаването има своята стойност.  

М: Себеотдаването е оставянето на всякаква себезагриженост. То не 

може да бъде направено, то се случва, когато осъзнаеш своята истинска 

природа. Вербалното себеотдаване, дори когато е придружено с чувство, 
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не е от голямо значение и се разпада при стрес. В най-добрия случай то 

показва стремеж, но не и реален факт.  

П: В Ригведа се споменава адхи йога, Изначалната Йога, състояща се 

в бракосъчетанието на праджна с прана, което, както разбрах, означава 

единението на мъдростта и живота. Бихте ли казали, че също така тя 

означава съюза на Дхарма и Карма, праведността и действието?  

М: Да, ако под праведност разбираш хармония с истинската си 

природа, а под действие - само безкористни и лишени от желания 

действия.  

В адхи йога самият живот е Гуруто, а умът - ученика. Умът обслужва 

живота, той не диктува. Животът протича естествено и без усилие, а умът 

премахва пречките за неговото гладко протичане.  

П: Не е ли животът по своята същност повтарящ се? Няма ли 

следването на живота да доведе до застой?  

М: Сам по себе си животът е изключително творчески. Семето с 

течение на времето се превръща в гора. Умът е като лесничей - той 

защитава и регулира силния жизнен порив за съществуване.  

П: Aдхи йога, възприемана като обслужване на живота от ума, 

представлява съвършена демокрация. Всеки е ангажиран в изживяването 

на живота според своите най-добри възможности и знания, всеки е ученик 

на един и същ Гуру.  

М: Може и така да се каже. Това може и да е така - като възможност. 

Но докато животът не е обичан и не му е оказано доверие, ако не е следван 

с усърдие и жар, би било претенциозно да се говори за Йога, която е 

движение в съзнанието, осъзнатост в действие.  

П: Веднъж наблюдавах един планински поток, преминаващ между 

камъните. При всеки камък движението на водата беше различно, в 

зависимост от формата и размера на камъка. Не е ли всяка личност просто 

вълнение около тялото, докато животът е единен и вечен?  

М: Движението и водата не са отделни. Именно движението те кара 

да осъзнаеш водата. Съзнанието е винаги в движение, в промяна. Не може 

да има такова нещо като неизменно съзнание. Неизменността изтрива 

съзнанието моментално. Човек лишен от външни или вътрешни усещания 

или припада, или отива отвъд съзнанието и несъзнанието в нероденото и 

безсмъртно състояние. Съзнанието се поражда само когато духът и 

материята се съединят.  

П: Те едно ли са или са две?  

М: Зависи от думите, които използваш: те са едно, или две, или три. 

При изследване трите стават две и двете стават едно. Вземи примера с 

лицето, огледалото и изображението. Които и да са две от тях предполагат 

третото, което обединява двете. В садханата ти виждаш трите като две, 

докато не осъзнаеш двете като едно.  
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Докато си въвлечен в света, ти не си в състояние да познаеш себе си. 

За да познаеш себе си, отклони вниманието от света и го насочи навътре 

към себе си.  

П: Аз не мога да унищожа света.  

М: Не е необходимо. Просто разбери, че това което виждаш не е 

това, което е. Привидностите ще се разтворят при изследване и 

подлежащата реалност ще излезе на повърхността. Няма нужда да изгаряш 

къщата, за да излезеш от нея. Просто излизаш. Само когато не можеш да 

влизаш и излизаш свободно, къщата се превръща в затвор. Аз навлизам в 

съзнанието и излизам от него лесно и естествено, и затова за мен светът е 

дом, а не затвор.  

П: Но в крайна сметка има ли свят или не?  

М: Това, което виждаш не е нищо друго, освен теб самия. Наречи го 

както ти харесва, това не променя факта. Чрез лентата на съдбата твоята 

собствена светлина изобразява картините на екрана. Ти си зрителят, 

светлината, картината и екранът. Дори филмът на съдбата (прарабдха) се 

избира и наслагва от твоя „аз”. Духът е спортсмен и обича да преодолява 

препятствия. Колкото по-трудна е задачата, толкова по-дълбока и по-

обширна е неговата себереализация.  

Глава 93 - Човек не е вършителят 

Въпрос: От самото начало на живота ми аз съм преследван от 

чувство за незавършеност. Минавайки от училището към колежа, към 

работата, към женитбата, към замогването, аз си въобразявах, че 

следващото нещо със сигурност ще ми даде покой, но покоят го няма. Това 

чувство за незавършеност продължава да се усилва с годините.  

Махарадж: Докато има тяло и чувство за идентификация с тялото, 

разочарованието е неизбежно. Само когато знаеш себе си като нещо 

напълно чуждо на тялото и различно от него, можеш да получиш почивка 

от смесицата от страх и страстно желание, неотделима от идеята "аз съм 

тялото". Просто успокоявайки страховете и утолявайки желанията, ти не 

можеш да елиминираш усещането за пустота, от което се опитваш да 

избягаш; само себепознанието може да ти помогне. Под себепознание 

имам предвид пълното знание за това, което не си. Това знание е 

постижимо и крайно; но на разкриването на това какво си не може да има 

край. Колкото повече разкриваш, толкова повече остава да бъде разкрито.  

П: За това, ние трябва да имаме други родители и училища, трябва да 

живеем в друго общество.  

M: Не можеш да промениш обстоятелствата, но можеш да промениш 

отношението си към тях. Не е необходимо да се привързваш към 

несъщественото. Полезно е само необходимото. Има покой само в 

същественото.  
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П: Аз търся истината, не покой.  

M: Не можеш да видиш истината, ако нямаш покой. Тихият ум е от 

съществено значение за правилното възприятие, което, повтарям, е 

необходимо за себереализацията.  

П: Имам толкова много за правене. Аз просто не мога да си позволя 

да поддържам ума си спокоен.  

М: Това е поради илюзията, че ти си вършителят. В действителност 

нещата са направени при теб, а не от теб.  

П: Ако просто оставя нещата да се случват, как мога да съм сигурен, 

че те ще се случат така, както аз искам? Несъмнено аз трябва да ги 

подчиня на желанията си.  

M: Твоето желание просто се случва при теб, заедно с неговото 

изпълнение или неизпълнение. Не можеш да промениш нито едното, нито 

другото. Ти можеш да си вярваш, че се стараеш, стремиш и бориш. 

Повтарям, всичко това просто се случва, включително плодът на работата. 

Нищо не се прави от теб и за теб. Всичко е в картината, проектирана на 

киноекрана, нищо не е в светлината, включително и това, за което се 

вземаш, личността. Ти си само светлината.  

П: Ако аз съм само светлина, как се е случило да забравя това?  

M: Не си забравил. Само в картината на екрана забравяш, а после си 

спомняш. Ти никога не преставаш да бъдеш човек, понеже сънуваш, че си 

тигър. По същия начин, ти си чиста светлина, проявяваща се като картина 

на екрана, а също и ставаща едно с него.  

П: След като всичко просто се случва, защо тогава да се безпокоя?  

M: Именно! Свободата е свобода от безпокойството. Осъзнавайки, че 

не можеш да повлияеш на резултатите, не обръщай внимание на твоите 

желания и страхове. Остави ги да идват и да си отиват. Не ги подхранвай с 

интерес и внимание.  

П: Ако аз отклоня вниманието си от това, което се случва, с какво 

тогава да живея?  

М: Това е все едно да питаш: "Какво ще правя, ако спра да сънувам?" 

Спри и виж. Не е нужно да си загрижен: "Какво следва?". Все нещо следва. 

Животът не започва и не свършва. Неизменен - той се движи, мимолетен - 

той трае. Светлината не може да се изтощи, дори ако безброй картини се 

проектират от нея. Така прави и животът, изпълва всяка форма на живот до 

горе и се връща към своя източник, когато формата е унищожена.  

П: Ако животът е толкова чудесен, откъде идва невежеството?  

M: Искаш да излекуваш болестта, без да си видял пациента! Преди 

да питаш за невежеството, защо първо не попиташ кой е невежият? Когато 

казваш, че си невеж, ти не знаеш, че налагаш концепцията за невежество 

върху актуалното състояние на твоите мисли и чувства. Изследвай ги, така 

както те идват, отдай им пълното си внимание и ще откриеш, че няма нищо 

такова като невежество, а само невнимание. Обърни внимание на това, 
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което те безпокои, това е всичко. В края на краищата безпокойството е 

психична болка, а болката винаги зове за внимание. В момента когато 

обърнеш внимание, зовът за него се прекратява и въпросът за 

невежеството се разсейва. Вместо да чакаш отговор на своя въпрос, 

разбери кой го задава и какво го кара да го зададе. Скоро ще видиш, че 

умът, движен от страха от болката, е това, което задава този въпрос. А в 

страха има памет и очакване, минало и бъдеще. Вниманието те връща 

обратно към настоящето, сега, а присъствието в настоящето е състояние, 

което е винаги под ръка, но рядко забелязвано.  

П: Вие свеждате садханата до простото внимание. Как така другите 

учители учат на сложни и изискващи време курсове?  

M: Учителите обикновено учат на садханите, чрез които те са 

достигнали целта си, каквато и да е тяхната цел. Това е естествено, тъй 

като собствената си садхана те знаят най-добре. На мен ми беше казано да 

отдавам внимание на моето чувство за "аз съм" и намерих това за 

изключително ефективно. Така че мога да говоря за това с пълна 

увереност. Но често хората идват тук, с тела, мозък и съзнания толкова 

извратени и слаби, че състоянието на безформено внимание е отвъд 

техните възможности. В такива случаи по-подходящ е някакъв по-прост 

символ на искрена преданост. Повторението на мантра или съзерцаването 

на изображение ще подготвят тялото и ума им към по-дълбоко и по-

директно търсене. В края на краищата това, което се иска е задълбоченост, 

решаващият фактор. Садханата е просто един съд, който трябва да се 

напълни до горе със задълбоченост, която не е нищо друго, освен любов в 

действие. Нищо не може да бъде направено без любов.  

П: Ние обичаме само себе си.  

М: Ако беше така, би било чудесно! Обичай себе си мъдро и ще 

стигнеш до върха на съвършенството. Всеки обича своето тяло, но 

малцина обичат истинското си битие.  

П: Дали моето реално битие се нуждае от моята любов?  

M: Истинското ти битие е самата любов и всичките ти прояви на 

любов са нейни отражения, в съответствие с настоящата ситуация.  

П: Ние сме себични, знаем само любовта към себе си.  

M: Достатъчно добре като за начало. Определено желай собственото 

си благо. Обмисли, почувствай в дълбочина какво наистина е добре за теб 

и се стреми към това усърдно. Много скоро ще откриеш, че реалното е 

единственото ти благо.   

П: И все пак аз не разбирам защо различните Учители настояват 

върху предписването на сложни и трудни садхани. Нима не знаят по-

добри?  

M: Значение има не това, което правиш, а това което спираш да 

правиш. Хората, когато започват тяхната садхана, са толкова неспокойни и 

нетърпеливи, че те трябва да бъдат много заети, за да удържат себе си на 
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пътя. Всепоглъщащата рутина е полезна за тях. След известно време, те се 

успокояват малко и спират да полагат усилия. В покой и тишина кожата на 

"аз"-а се разтваря, и вътрешното и външното стават едно. Истинската 

садхана е безусилна.  

П: Понякога имам чувството, че самото пространство е моето тяло.  

M: Когато си обвързан с илюзията "аз съм това тяло", ти си само 

една точка в пространството и момент във времето. Когато 

себеидентификацията с тялото изчезне, цялото пространство и време 

съществува само в твоя ум, който е само вълнение в съзнанието, което е 

осъзнатост, отразена в природата. Осъзнатостта и материята са активният и 

пасивният аспект на чистото битие, което е в тях и отвъд тях. 

Пространството и времето са тялото и умът на вселенското съществуване. 

Моето усещане е, че всичко, което се случва във времето и 

пространството, се случва на мен, че всяко преживяване е мое 

преживяване, всяка форма е моя форма. Това, за което се вземам, става мое 

тяло и всичко, което се случва с това тяло, става моя ум. Но в основата на 

вселената има чиста осъзнатост, отвъд пространството и времето, тук и 

сега. Знай я като свое истинско битие и действай по съответния начин. 

П: Как ще се отрази на действието това, за което се вземам? 

Действията просто се случват в съответствие с конкретните обстоятелства.  

М: Обстоятелства и условията управляват невежия. Познаващият 

реалността не е заставян. Единственият закон, на който той се подчинява е 

този на любовта. 

Глава 94 - Ти си отвъд пространството и времето 

Питащ: Вие продължавате да твърдите, че аз никога не съм се 

раждал и никога няма да умра. Ако е така, защо виждам света като човек, 

който е роден и който със сигурност ще умре?  

Махарадж: Ти вярваш в това, защото никога не си поставял под 

въпрос своята вяра, че си тяло, което, очевидно, се ражда и умира. Докато 

е живо, то привлича вниманието и очарова толкова много, че човек рядко 

възприема своята истинска природа. Това е като да гледаш повърхността 

на океана, забравяйки неговите необятни дълбини. Светът е само 

повърхността на ума, а умът е безкраен. Това, което наричаме мисли, са 

само вълнички в ума. Когато умът е спокоен, той отразява реалността. 

Когато е напълно неподвижен, той се разтваря и само реалността остава. 

Тази реалност е толкова твърда, толкова истинска, толкова по-реална от 

ума и материята, че в сравнение с нея дори диамантът е мек като масло. 

Тази изумителна актуалност прави света съноподобен, далечен и 

незначителен.  

П: Светът, в който има толкова много страдание, как може да го 

виждате като незначителен? Каква жестокост!  
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М: Ти си жесток, не аз. Ако твоят свят е толкова пълен със 

страдание, направи нещо по въпроса; не допринасяй за това чрез алчност 

или леност. Аз не съм обвързан от твоя съноподобен свят. В моя свят 

семето на страданието, желанието и страха не е засявано и страдание не 

възниква. Моят свят е свободен от противоположности, от взаимно 

разрушаващи се противоречия. Той е пропит с хармония, неговият покой е 

като скала; този покой и тишина е моето тяло.  

П: Това което ми казвате ми напомня за дхармакая в будизма.  

М: Може би. Да не се разсейваме с терминология. Просто виж 

личността, за която се мислиш, като част от света, който възприемаш в 

твоя ум и гледай този ум отвън, понеже ти не си умът. В крайна сметка, 

твоят единствен проблем е готовността ти да се отъждествяваш с всичко, 

което възприемаш. Остави този навик и помни, че ти не си това, което 

възприемаш. Използвай твоята сила на бдителната невъвлеченост. Виж 

себе си във всичко, което живее и поведението ти ще изразява твоята 

визия. Щом осъзнаеш, че в света няма нищо, което можеш да наречеш твое 

собствено, ти гледаш на него отстрани, както гледаш на играта на сцената 

или филма на екрана, възхищавайки се и наслаждавайки се, но в 

действителност незасегнат. Докато се мислиш за нещо реално и 

основателно, за нещо сред нещата, действително съществуващо в 

пространството и времето, краткотрайно и уязвимо, естествено ти ще се 

притесняваш за своето оцеляване и размножаване. Но когато познаваш 

себе си като отвъд времето и пространството, в контакт с тях само тук и 

сега, иначе всепроникващ и всесъдържащ, недостижим, непристъпен и 

неуязвим, тогава вече няма да се страхуваш. Познай себе си, такъв както си 

- друго лекарство за страха няма.  

Трябва да се научиш да мислиш и чувстваш в тази посока, в 

противен случай ще останеш за неопределено време на нивото на 

желанията и страховете, печалбите и загубите, растежа и западането. Един 

личен проблем не може да бъде решен на своето собствено ниво. Самото 

желание да живееш е пратеник на смъртта, както желанието да бъдеш 

щастлив очертава нещастието. Светът е океан от болка и страх, 

безпокойство и отчаяние. Удоволствията са като рибите, малобройни и 

неочаквани - рядко идват, бързо си отиват. Ниско интелигентният човек 

вярва, противно на всички факти, че той е изключение и че светът му 

дължи щастие. Но светът не може да даде това, което не притежава. 

Бидейки напълно илюзорен, той е безполезен за истинското щастие. Не 

може да бъде другояче. Ние търсим реалното, защото сме недоволни с 

нереалното. Щастието е нашата истинска природа и ние няма да спрем, 

докато не го намерим. Но ние рядко знаем къде да търсим. Щом веднъж си 

разбрал, че светът е само една погрешна представа за реалността и не е 

това, което изглежда, че е, ти си свободен от неговите обсесии. Само това, 

което е съвместимо с твоето истинското битие, може да те направи 
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щастлив, а светът, такъв какъвто го възприемаш, е неговото пълно 

отричане.  

Бъди много тих и наблюдавай всичко, което се появява на 

повърхността на ума. Отхвърли познатото, приветствай засега все още 

непознатото, а след това отхвърли също и него. Така стигаш до едно 

състояние, в което няма знание, а само битие, в което самото битие е 

знание. Да знаеш като бъдеш, е пряко знание. То е базирано на 

тъждествеността на виждащия и видяното. Непрякото знание е основавано 

на осезанието и паметта, на близостта на възприемащия и възприеманото, 

ограничено от техния контраст. Същото е и с щастието. Обикновено 

трябва да си тъжен, за да познаеш радостта и радостен, за да знаеш тъгата. 

Истинското щастие е безпричинно и то не може да изчезне поради липса 

на стимули. То не е обратното на нещастието, то включва всички нещастия 

и страдания.  

П: Как човек може да бъде щастлив сред цялото това страдание?  

M: Нищо не може да се направи - вътрешното щастие е 

непреодолимо реално. Подобно на слънцето в небето, неговото изражение 

може да бъде скрито зад облаци, но никога не отсъства.  

П: Когато сме в беда, ние сме принудени да бъдем нещастни.  

M: Страхът е единствената беда. Осъзнай, че си независим и ще 

бъдеш свободен от страха и от неговите сенки.  

П: Каква е разликата между щастие и удоволствие?  

M: Удоволствието зависи от неща, щастието - не.  

П: Ако щастието е независимо, защо не винаги сме щастливи?  

M: Докато вярваме, че имаме нужда от неща, които да ни правят 

щастливи, също ще вярваме, че тяхното отсъствие ще ни прави нещастни. 

Умът винаги се оформя в съответствие с неговите вярвания. Оттук 

важността да се убедиш, че не е нужно да бъдеш подтикван към щастие, а 

напротив, че удоволствието отвлича и смущава, защото то само засилва 

погрешното убеждение, че за да бъдеш щастлив, трябва да имаш и правиш 

неща, когато в действителност е точно обратното.  

Но защо въобще да говорим за щастието? Ти мислиш за щастие само 

когато си нещастен. Човекът, който казва: "Сега съм щастлив", се намира 

между две нещастия - минало и бъдеще. Това щастие е просто 

въодушевление, причинено от отсъствието на болка. Истинското щастие е 

абсолютно несебесъзнателно. То изразено по най-добър начин е така: "С 

мен всичко е наред. Няма за какво да се притеснявам." В крайна сметка, 

крайната цел на цялата садхана е достигане на точката, в която това 

убеждение, вместо да бъде чисто вербално, е базирано на действително, 

винаги присъстващо преживяване.  

П: Какво преживяване?  

M: Преживяването да си празен, да не си претрупан от спомени и 

очаквания. Това е подобно на чувството на щастие от престоя в открити 
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пространства, чувството на младост, когато имаш цялото време и енергия 

за действие, откритие, приключение.  

П: Какво друго има за откриване?  

M: Вселената отвън и необятността вътре в теб, каквито са те в 

действителност, във великия ум и сърцето на Бога. Смисълът и целта на 

съществуването, тайната на страданието, избавлението на живота от 

невежество.  

П: Ако да бъдеш щастлив е същото като да бъдеш свободен от страх 

и безпокойство, може ли да се каже, че отсъствието на беда е причината за 

щастие?  

M: Състоянието на отсъствие, на несъществуване, не може да бъде 

причина. В идеята е скрито предварителното съществуване на причина. 

Твоето естествено състояние, в което нищо не съществува, не може да 

бъде причина за ставане. Причините са скрити в голямата и тайнствена 

сила на паметта. Но истинският ти дом е в нищото, в празнотата от 

всякакво съдържание.  

П: В празнотата и нищото – какъв ужас!  

M: С каква радост го посрещаш, когато заспиш! Открий за себе си 

състоянието на буден дълбок сън и ще установиш, че то е в съвършена 

хармония с истинската ти същност. Думите могат само да ти дадат идеята, 

но идеята не е преживяването. Всичко, което мога да кажа е, че истинското 

щастие няма причина, и това, което няма причина е непоклатимо. Което не 

означава, че може да се възприеме, както се възприема удоволствието. 

Това, което може да се възприеме, е болката и удоволствието; състоянието 

на свобода от скръб може да бъде описано само в негативен план. За да го 

знаеш директно, ти трябва да отидеш отвъд ума, пристрастéн към 

причинността и тиранията на времето.  

П: Ако щастието не е съзнателно, а съзнанието не е щастливо, каква 

е връзката между тях?  

M: Съзнанието е продукт на условия и обстоятелства, то зависи от 

тях и се променя заедно с тях. Това, което е независимо, несътворено, 

свободно от времето и неизменно, но все пак винаги ново и свежо, е отвъд 

ума. Когато умът мисли за него, той се разтваря и остава само щастие.  

П: Когато всичко си отиде, нищо не остава.  

M: Как може да има нищо без нещо? "Нищо" е само една идея, тя 

зависи от спомена за нещо. Чистото битие е напълно независимо от 

съществуването, което може да се дефинира и опише.  

П: Моля, кажете ни, продължава ли съзнанието отвъд ума, или то 

свършва с ума?  

M: Съзнанието идва и си отива, осъзнатостта сияе неотменимо.  

П: Кой осъзнава в осъзнатостта?  

M: Където има личност, има също и съзнание. "Аз съм", ум, 

съзнание, обозначават едно и също състояние. Ако кажеш: "Аз осъзнавам", 
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това ще означава само: "Аз съзнавам, че мисля за това, че съм осъзнат." В 

осъзнатостта няма "аз съм". 

П: А свидетелстването?  

M: Свидетелстването е в ума. Свидетелят върви със 

свидетелстваното. В състоянието на недуалност всички разделения 

изчезват.  

П: А вие? Вие оставате ли в осъзнатостта?  

M: Личността, концепцията "аз съм това тяло, този ум, тази верига от 

спомени, този куп от желания и страхове" изчезва, но нещо, което може да 

се нарече идентичност, остава. Това ми позволява да се превърна в 

личност, когато това е необходимо. Любовта създава своите собствени 

нужди, даже да станеш личност.  

П: Казват, че реалността се проявява като съществуване-съзнание-

блаженство. Те абсолютни ли са или относителни?  

М: Те са относителни и зависят едно от друго. Реалността не зависи 

от своите изражения.  

П: Каква е връзката между реалността и нейните изражения?  

M: Никаква. В реалността всичко е реално и тъждествено. Сагуна и 

ниргуна, както ние ги наричаме, са едно в Парабрахман. Съществува само 

Върховното. В движение то е сагуна. Неподвижно, то е ниргуна. Само умът 

е този, който се движи или не се движи. Реалното е отвъд, ти си отвъд. 

Щом разбереш, че нищо възприемаемо или мислимо не може да си ти, ти 

си свободен от своето въобръжение. Да видиш всичко като въображение, 

родено от желание, е необходимо за себереализацията. Ние пропускаме 

реалното поради липса на внимание и създаваме нереалното поради 

излишък от въображение. Трябва да посветиш сърцето и ума си на тези 

неща и да размишляваш над тях непрекъснато. Това е като готвенето на 

храна. Трябва да я държиш на огъня за известно време преди да стане 

готова.  

П: Не съм ли подвластен на съдбата, на моята карма? Какво мога да 

направя срещу нея? Каквото съм аз и каквото правя е предопределено. 

Дори моят така наречен свободен избор е предопределен; само че аз не 

осъзнавам това и си въобразявам, че съм свободен.  

M: Повтарям, всичко зависи от това как гледаш на нея. Невежеството 

е като треска - то те принуждава да виждаш неща, които не съществуват. 

Карма е божествено предписаното лечение. Приветствай го като добре 

дошло и следвай инструкциите с вяра и ще оздравееш. Пациентът напуска 

болницата след като е изцелен. Настояването за незабавна свобода в 

избора и действието само ще забави изцеляването. Приеми съдбата си и я 

изпълни - това е най-краткият път към свобода от съдбата, но не и от 

любовта и нейните импулси. Да се действа от желание и страх е 

обвързаност, да се действа от любов е свобода.  
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Глава 95 - Приеми живота така както идва 

Питащ: Бях тук миналата година. Сега отново съм пред вас. 

Наистина не зная какво ме кара да идвам, но някак си не мога да ви 

забравя.  

Махарадж: Някои забравят, други не, според тяхната съдба, която 

може да наречеш шанс, ако предпочиташ.  

П: Между шанс и съдба има фундаментална разлика.  

М: Само в ума ти. Всъщност, ти не знаеш кое какво причинява. 

Съдба е само камуфлажна дума, с която прикриваш твоето невежество. 

Шанс е друга дума. 

П: Без знанието за причините и техните следствия може ли да има 

свобода?  

М: Причините и следствията са безброй като количество и като 

разнообразие. Всичко въздейства на всичко. В тази вселена, когато едно 

нещо се променя, всичко се променя. Оттук и великата сила на човека да 

променя света, като промени сам себе си.  

П: Според вашите думи, по милостта на вашия Гуру, вие радикално 

сте се променили преди 40 години. Но все пак светът си остава както си е 

бил и преди.  

М: Моят свят се промени напълно. Твоят си остава същия, понеже ти 

не си се променил.  

П: Как така вашата промяна не ми е въздействала?  

М: Защото между нас не е имало общение. Не приемай себе си за 

отделен от мен и изведнъж ще споделяме същото състояние.  

П: Имам някакво имущество в Щатите, което възнамерявам да 

продам и да си купя земя в Хималаите. Смятам да си построя къща, да си 

направя градина, да си взема две или три крави и да си живея спокойно. 

Хората ми казват, че понятията "собственост" и "спокойствие" са 

несъвместими, че веднага ще възникнат проблеми с властите, съседите и 

крадците. Това неизбежно ли е?  

М: Най-малкото, което може да очакваш, е безкраен поток от 

посетители, които ще превърнат твоето уединено жилище в отворена 

безплатна гостилница. По-добре приеми живота такъв, какъвто е, върни се 

вкъщи и с внимание и любов се грижи за жена си. Никой друг не се нуждае 

от теб. Твоите мечти за слава ще ти донесат само повече проблеми.  

П: Не слава е това, което търся. Търся Реалността.  

М: За това имаш нужда от добре уреден и спокоен живот, покой на 

ума и колосална задълбоченост. Всичко, което идва при теб непоискано, е 

от Бог и със сигурност ще ти помогне, ако извлечеш максимална полза от 

него. Това, към което се стремиш, подклаждано от твоето собствено 

въображение и желание, само то ти носи проблеми.  

П: Съдбата същото като милостта ли е?  
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М: Абсолютно. Приеми живота така както идва и ще откриеш, че е 

благословия.  

П: Мога да приема собствения си живот. Но как мога да приема този 

живот, който другите са принудени да живеят?  

М: Така или иначе го приемаш. Нещастието на другите не пречи на 

твоето удоволствие. Ако наистина беше състрадателен, отдавна щеше да 

изоставиш цялата себезагриженост и да влезеш в състоянието, от което 

единствено наистина можеш да помогнеш.  

П: Ако имам голяма къща и достатъчно земя, бих могъл да създам 

Ашрам, с единични стаи, обща зала за медитация, столова, библиотека, 

офис и така нататък.  

М: Ашрамите не се създават, те се случват. Ти не можеш да ги 

основеш, нито да ги предотвратиш, както не можеш да създадеш или да 

спреш една река. Прекалено много фактори са замесени в създаването на 

един успешен Ашрам и твоята вътрешна зрялост е един от тях. Естествено, 

ако не познаваш своето истинско битие, каквото и да направиш неизбежно 

ще се превърне в прах. Не можеш да имитираш Гуру и да минеш 

ненаказано. Всяко лицемерие ще завърши с бедствие.  

П: Какво му е лошото да се държиш като светец, когато още не си 

станал такъв?  

М: Репетирането на святост – това е садхана. В това няма нищо 

лошо, при условие, че не си приписваш заслуги.  

П: Откъде мога да знам, дали съм способен да организирам Ашрам, 

ако не опитам?  

М: Докато считаш себе си за личност, за тяло и ум, отделен от потока 

на живота, имащ собствена воля, преследващ собствени цели, ти живееш 

само на повърхността и каквото и да правиш ще бъде кратковременно и с 

малка стойност, малка сламка подклаждаща пламъка на тщеславието. 

Трябва да вкараш в действие истински стойностното преди да очакваш 

нещо реално. В какво се състои ценността ти?  

П: С каква мярка мога да я измеря?  

М: Погледни в съдържанието на твоя ум. Ти си това, за което 

мислиш. Не си ли през повечето от времето зает с твоята собствена малка 

личност и нейните ежедневни нужди?  

Ценността на редовната медитация е в това, че тя те отвлича от 

еднообразието на ежедневието и ти напомня, че ти не си това, което 

вярваш, че си. Но даже и помненето не е достатъчно - действието трябва да 

следва убеждението. Не бъди като богат човек, който е съставил подробно 

завещание, но отказва да умре.  

П: Постепенността не е ли житейски закон?  

М: О, не. Постепенна е само подготовката, самата промяна е 

внезапна и пълна. Постепенната промяна не те води да ново ниво на 

съзнателно битие. Нужна е смелост, за да оставиш.  
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П: Признавам си, че все още нямам смелост.  

М: Това е защото не си напълно убеден. Пълната убеденост създава и 

желание, и смелост. А медитацията – това е изкуство за постигане на вяра 

посредством разбиране. В медитацията ти разглеждаш многократно 

полученото учение във всички негови аспекти, докато от яснотата не се 

породи увереност, а с увереността - действие. Убеждението и действието 

са неразделни. Ако действието не следва убеждението, изследвай своите 

убеждения, не се обвинявай в липса на смелост. Самообвинението до 

никъде няма да те доведе. Какво полза от волята без яснота и емоционално 

съгласие? 

П: Какво имате предвид под емоционално съгласие? Не трябва ли да 

действам срещу своите желания?  

М: Ти няма да действаш срещу твоите желания. Яснотата е 

недостатъчна. Енергията идва от любовта - ти трябва да обичаш да 

действаш, каквато и да е формата и обекта на твоята любов. Без яснота и 

милосърдие, смелостта е разрушителна. Някои хора във война често 

проявяват изключителна смелост, но какво от това?  

П: Виждам доста ясно, че всичко, което искам е къща с градина, 

където ще живея спокойно. Защо да не мога да действам според 

собственото си желание?  

М: Моля – действай. Но не забравяй неизбежното и неочакваното. 

Без дъжд твоята градина няма да разцъфне. Нужна ти е смелост за 

приключение.  

П: Нужно ми е време, за да събера смелост, не ме насилвайте. 

Позволете ми да узрея за действие.  

М: Този подход е изцяло неправилен. Отложеното действие е 

изоставено действие. Може да има и други възможности за други действия, 

но настоящият момент ще бъде изгубен, безвъзвратно изгубен. Всички 

приготовления са за бъдещето, не можеш да се подготвиш за настоящето.  

П: Дори ако действаме без убеждение?  

М: Ти не можеш да живееш без да действаш, а зад всяко действие 

има някакъв страх или желание. В края на краищата всичко, което правиш 

се базира на твоето убеждение, че светът е реален и независим от теб. Ако 

беше убеден в обратното, твоето поведение би било доста различно.  

П: Няма нищо лошо в моите убеждения, действията ми са породени 

от обстоятелствата.  

М: С други думи, ти си убеден в реалността на твоите обстоятелства, 

тази на света, в който живееш. Проследи света до неговия източник и ще 

разбереш, че ти си бил преди този свят и оставаш дори, когато него вече го 

няма. Намери своето предвечно битие и твоите действия ще носят неговото 

свидетелство. Намери ли го?  

П: Не, не още.  



390 
 

М: Тогава какво друго имаш за правене? Със сигурност това е най-

неотложната задача. Ти не можеш да видиш себе си независим от всичко, 

докато не оставиш всичко и не останеш без опори и определения. Щом 

познаеш себе си, ще ти е все едно дали ще правиш нещо, но за да 

реализираш своята независимост, ти трябва да я тестваш, като се разделиш 

с всичко, от което си бил зависим. Реализираният човек живее на нивото 

на абсолюта; неговата мъдрост, любов и смелост са завършени, в него няма 

нищо относително. Поради това той трябва да се докаже чрез по-строги 

тестове, да премине през по-изискващи изпитания. Изпитващият, този 

който се подлага на изпит и структурата на изпитанията се намират вътре; 

това е вътрешна драма, в която никой друг не може да вземе участие.  

П: Разпятие, смърт и възкресение – колко познато звучи! Чел съм, 

слушал съм и съм говорил за това безкрай, но намирам себе си неспособен 

да го направя.  

М: Бъди тих, не се вълнувай и мъдростта и силата сами ще дойдат. 

Не е нужно да жадуваш за това. Чакай, потопен в тишината на сърцето и 

ума. Много е лесно да бъдеш тих, но готовността за това е рядко явление. 

Вие, хора, искате да се превърнете в супермени за денонощие. Остани без 

амбиции, без и най-малкото желание, открит, уязвим, незащитен, 

несигурен и сам, напълно отворен и приветстващ живота, така както се 

случва, без егоистичното убеждение, че всичко е длъжно да ти носи 

удоволствие или изгода, в материален или духовен план.  

П: Разбирам какво казвате, но просто не виждам как се прави.  

М: Ако знаеш как се прави, няма да го направиш. Изостави всеки 

опит, просто бъди; не прави усилие, не се бори, изостави всяка опора, 

хвани се за сляпото чувство да бъдеш, отхвърляйки всичко друго. Това е 

достатъчно.  

П: Как се прави това отхвърляне? Колкото повече отхвърлям, 

толкова повече се появява на повърхността.  

М: Не обръщай внимание, остави нещата да идват и да си отиват. 

Желанията и мислите също са неща. Игнорирай ги. От незапомнени 

времена прахолякът на събитията покриваше чистото огледало на ума, ето 

защо можеше да видиш само спомени. Избърсвай прахта преди да е имала 

време да се наслои. Така ти ще разкриеш всички по-стари наслоявания, 

докато не се разкрие истинската природа на твоя ум. Всичко това е много 

просто и сравнително лесно. Бъди задълбочен и търпелив, това е всичко. 

Безпристрастност, непривързаност, свобода от желания и страхове, от 

всякаква себезагриженост, просто осъзнатост, свободна от спомени и 

очаквания - това е състоянието на ума, на който откритието може да се 

случи. В крайна сметка, освобождението не е друго освен свободата да 

разкриваш. 
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Глава 96 - Изостави спомените и очакванията си 

Питащ: Аз съм американец по рождение и през последната една 

година бях в Ашрам в Мадхя Прадеш, за да изучавам Йога в многото ѝ 

аспекти. Имахме учител, чийто Гуру, ученик на великия Шивананда 

Сарасвати, живее в Мунгер. Известно време живях и в Раманашрам. 

Докато бях в Бомбай, минах интензивен курс бирманска медитация под 

ръководството на самия Гоенка. Все още не съм намерил покой. Има 

някакъв напредък по отношение на самоконтрола и ежедневната 

дисциплина, но това е всичко. Не мога с увереност да кажа кое какво 

причинява. Посетих много свети места. Как всяко от тях ми е 

въздействало, не мога да кажа.  

Махарадж: Добрите резултати ще дойдат рано или късно. В Шри 

Раманашрам получи ли някакви напътствия?  

П: Да, учиха ме англичани и един индийски последовател на джнана 

йога, който живееше там за постоянно, ми даваше уроци.  

М: Какви са плановете ти?  

П: Трябва да се върна в САЩ, защото имам затруднения с 

удължаването на визата. Искам да завърша бакалавърската си степен, да 

изуча природна медицина и това да стане моя професия.  

М: Несъмнено това е добра професия.  

П: Има ли опасност ако следвам пътя на Йога на всяка цена?  

М: Кибритената клечка опасна ли е, когато къщата гори? Търсенето 

на реалността е най-опасното от всички начинания, защото то ще разруши 

света, в който живееш. Но ако си воден от любов към истината и живота, 

няма от какво да се страхуваш.  

П: Страхувам се от собствения си ум. Толкова е нестабилен!  

М: В огледалото на твоя ум образи се появяват и изчезват. 

Огледалото остава. Научи се да различаваш неподвижното в движещото 

се, неизменното в променящото се, докато разбереш че всички различия са 

само привидност, и че единството е факт. Тази основна идентичност – 

можеш да я наречеш Бог или Брахман или матрицата (Пракрити), думите 

нямат значение – е единствено реализацията на това, че всичко е едно. 

Щом вече можеш да кажеш с увереност, родена от прекия опит: "Аз съм 

светът, светът е мен самият", тогава си свободен от желанието и страха, от 

една страна, и си напълно отговорен за света, от друга. Безсмислената 

скръб на човечеството ще стане единствената ти грижа.  

П: Значи дори и един джнани има своите проблеми!  

М: Да, но те вече не са негово творение. Неговото страдание не е 

отровено от чувството за вина. Няма нищо лошо в това да страдаш за 

греховете на другите. Вашето Християнство се основава на това.  

П: Не си ли създаваме сами всяко страдание?  

М: Да, докато има отделен „аз”, който да го създава. Накрая 

разбираш, че няма грях, няма вина, няма възмездие, а само живот в 



392 
 

безкрайните му трансформации. С разтварянето на личния „аз“ 

страданието изчезва. Това, което остава, е единствено великата тъга на 

състраданието, ужасът на ненужното страдание.  

П: Има ли нещо ненужно в схемата на нещата?  

М: Нищо не е необходимо, нищо не е неизбежно. Навикът и 

страстите заслепяват и подвеждат. Състрадателното осъзнаване лекува и 

освобождава. Не можем нищо да направим, можем само да оставим нещата 

да се случват според природата им.  

П: Да не би да съветвате пълна пасивност?  

М: Яснотата и милосърдието са действие. Любовта не е мързелива, а 

яснотата показва пътя. Не е нужно да се притесняваш за действието, грижи 

се за ума и сърцето си. Глупостта и егоизмът са единственото зло.  

П: Кое е по-добро – повтарянето на Божието име или медитацията?  

М: Повторението ще уравновеси дишането ти. С дълбоко и спокойно 

дишане ще се подобри жизнеността, което ще повлияе на мозъка и ще 

помогне на ума да стане чист и стабилен и способен за медитация. Без 

жизненост не можеш да направиш много, затова е толкова важно да я 

запазиш и засилиш. Позата и дишането са част от Йога, тялото трябва да е 

здраво и добре контролирано, но твърде многото концентрация върху 

тялото разрушава самата цел на практиката, понеже в началото именно 

умът е най-важен. Когато умът е оставен в покой и вече не смущава 

вътрешното пространство (чидакаш), тялото придобива ново значение и 

трансформацията му става както необходима, така и възможна.  

П: Пътувах из цяла Индия, срещах се с много Гурута и учех по малко 

от различните видове Йога. Правилно ли постъпвам като опитвам от 

всичко? 

М: Не, това е само въведение. Ще срещнеш човек, който ще ти 

помогне да откриеш своя път.  

П: Чувствам че Гуруто, който ще избера сам, не може да бъде 

истинският ми Гуру. За да бъде истински, той трябва да дойде неочаквано 

и да бъде неустоим.  

М: Най-добре е да нямаш очаквания. Твоята реакция ще бъде 

решаваща.  

П: Нима мога да контролирам реакциите си?  

М: Различаването и безстрастието, които практикуваш сега, ще дадат 

своите плодове в правилното време. Ако корените са здрави и добре 

напоявани, плодовете със сигурност ще бъдат сладки. Бъди чист, бъди 

бдителен, бъди готов.  

П: Аскетизмът и покаянието от полза ли са?  

М: Да посрещаш всички превратности на живота е достатъчно 

покаяние! Не е нужно да си измисляш трудности. Да посрещаш ведро 

каквото и да ти донесе живота е целият аскетизъм, който ти е нужен.  

П: А какво ще кажете за саможертвата?  
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М: Споделяй с готовност и радост всичко, което имаш, с всеки, който 

се нуждае – не си измисляй самоналожени наказания.  

П: Какво е да се отдадеш?  

М: Да приемаш това, което се случва.  

П: Чувствам се прекалено слаб да стоя сам на краката си. Нуждая се 

от святата компания на Гуру и на добри хора. Равновесието е отвъд моите 

възможности. Да приемам всичко, което се случва, така както се случва, ме 

плаши. Мисля за връщането ми в САЩ с ужас.  

М: Върни се и използвай възможно най-добре възможностите си. 

Първо завърши образованието си, винаги можеш да се върнеш в Индия да 

учиш природна медицина.  

П: Аз съм напълно наясно с възможностите, които имам в Щатите. 

Самотата ме плаши.  

М: Винаги имаш компанията на твоето собствено Себе – няма нужда 

да се чувстваш сам. Ако си отчужден от него, дори и в Индия ще се 

чувстваш самотен. Цялото щастие идва от това да угодиш на Себето. 

Угоди му; след като се завърнеш в Щатите не прави нищо, което може да е 

недостойно за божествената реалност в сърцето ти и ще бъдеш щастлив и 

ще останеш завинаги щастлив. Но трябва да търсиш Себето и, като го 

намериш, да останеш с него.  

П: Пълната самота ще ми бъде ли от полза?  

М: Зависи от характера ти. Можеш да работиш с другите и за 

другите, да бъдеш внимателен и дружелюбен и да израснеш по-цялостно 

отколкото когато си в самота, която може да доведе до затъпяване или до 

това да се оставиш в ръцете на безкрайното бърборене на ума ти. Не 

мисли, че можеш да се промениш чрез усилие. Насилието, дори когато е 

насочено към теб самия, например под формата на аскетизъм и покаяние, 

няма да даде плодове.  

П: Има ли начин да различа кой е реализиран и кой не?  

М: Единственото доказателство е в теб самия. Ако усетиш, че се 

превръщаш в злато, това ще е знак, че си се докоснал до философския 

камък. Остани с този човек и наблюдавай какво се случва с теб. Не питай 

другите. Техният учител може да не е твоят Гуру. Гуруто може да е 

универсален в същността си, но не и в проявленията си. Той може да 

изглежда ядосан или алчен или прекомерно загрижен за своя Ашрам или 

семейството си, и ти може да бъдеш подведен от външните проявления, 

докато други да не са.  

П: Нямам ли право да очаквам пълно съвършенство, както вътрешно, 

така и външно?  

М: Вътрешно – да. Но външното съвършенство зависи от 

обстоятелствата или от състоянието на тялото, лично и социално, и от 

други неизброимо много фактори.  
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П: Казаха ми да намеря джнани, за да мога да се уча от него на 

изкуството за постигане на джнана, а сега ми се казва, че целият този 

подход е погрешен, че не мога да различа джнани, и че джнана не може да 

бъде постигната с подходящи средства. Всичко това е толкова объркващо!  

М: Всичко това се дължи на тоталното ти неразбиране на реалността. 

Умът ти е потопен в навиците за оценяване и придобиване и той няма да 

признае, че несравнимото и недостижимото чакат предвечно в собственото 

ти сърце да ги забележиш. Всичко което е нужно да правиш, е да 

изоставиш спомените и очакванията си. Просто бъди готов в пълна голота 

и празнота.  

П: Кой трябва да откаже всичко?  

М: Бог ще го направи. Само виж необходимостта да бъдеш 

изоставен. Не се съпротивлявай, не се дръж за личността, която смяташ че 

си. Понеже считаш себе си за личност, ти се струва, че джнани също е 

личност, малко по-различна от теб, само че по-добре информирана и по-

силна. Можеш да кажеш, че той е вечно съзнателен и щастлив, но това е 

доста далеч от истината. Не се доверявай на определения и описания – те 

са доста подвеждащи.  

П: Чувствам се изгубен, докато не ми кажат какво и как да правя.  

М: Определено се чувствай изгубен! Докато се чувстваш 

компетентен и уверен, реалността е отвъд възможностите ти. Докато не 

приемеш вътрешното приключение като начин на живот, откритието няма 

да дойде при теб.  

П: Откритието на какво?  

М: На центъра на твоето битие, лишено от всякакви посоки, всякакви 

средства и цели.  

П: Да бъда всичко, да зная всичко, да имам всичко?  

М: Да бъдеш нищо, да не знаеш нищо, да нямаш нищо. Само такъв 

живот си струва да се живее, само такова щастие си заслужава да имаш.  

П: Трябва да призная, че целта е отвъд пределите на разбирането ми. 

Позволете ми поне да узная какъв е пътят.  

М: Трябва да намериш своя собствен път. Докато не го намериш сам, 

той няма да е твоят път и доникъде няма да те отведе. Искрено живей в 

съответствие с твоята истина, такава каквато си я открил, действай в 

съответствие с малкото, което си разбрал. Именно задълбочеността ще те 

преведе отвъд, не хитрината – твоята собствена или на някой друг.  

П: Страхувам се да не сгреша. Опитвал съм толкова много неща, но 

нищо не излезе.  

М: Много малко си влагал от себе си, просто си бил любопитен, не 

задълбочен.  

П: Нищо по-добро от това не знам.  
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М: Поне знаеш каквото знаеш. Знаейки, че те са повърхностни, не 

отдавай значение на твоите преживявания, забрави ги веднага щом 

приключат. Живей чист, неегоистичен живот и това е всичко.  

П: Нима моралността е толкова важна?  

М: Да не мамиш, да не причиняваш болка – нима това не е важно? 

Преди всичко се нуждаеш от вътрешен покой, който изисква хармония 

между вътрешното и външното. Прави това, в което вярваш, и вярвай в 

това, което правиш. Всичко останало е чиста загуба на енергия и време. 

Глава 97 - Умът и светът не са отделни 

Питащ: Тук виждам снимки на няколко светци и ми казаха, че те са 

вашите духовни предшественици. Кои са те и как е започнало всичко?  

Махарадж: Ние сме наречени колективно „Деветимата Учители”. 

Легендата разказва, че нашият първи учител е бил Риши Даттатрея, 

великото въплъщение на Троицата Брахма – Вишну – Шива. Дори 

„Деветимата Учители” (Навнатх) са митични.  

П: Какво е специфичното в тяхното учение?  

М: Неговата простота, и на теорията, и на практиката.  

П: Как човек може да стане Навнатх? С посвещение или по 

наследство?  

М: Нито едно от двете. Традицията „Деветимата Учители”, Навнатх 

Парампара, е като реката – тя се влива в океана на реалността и отнася 

всеки, който навлезе в нея.  

П: Тя предполага ли приемане в линията от жив учител, 

принадлежащ към същата традиция?  

М: Тези, които практикуват садхана, фокусирайки ума си върху ”аз 

съм”, могат да се чувстват свързани с другите, които са следвали същата 

садхана и са успели. Те могат да вербализират тяхното чувство за 

сродство, наричайки себе си Навнатх. Това им носи удоволствието за 

принадлежност към една установена традиция.  

П: Носи ли им някаква полза тяхното присъединяване към 

традицията?  

М: Кръгът на сатсанга, „компанията на мъдреците”, се разширява с 

течение на времето.  

П: Те получават ли достъп до силата и милостта на източника, от 

който, в противен случай, биха били лишени?  

М: Силата и милостта се дава на всички, стига само да се поиска. Да 

си дадеш определено име не би ти помогнало в този случай. Назовавай 

себе си както желаеш – ако ти през цялото време интензивно помниш себе 

си, натрупаните пречки за себепознанието са обречени да бъдат пометени.  

П: Ако ми харесва вашето учение и приема вашето ръководство, 

мога ли да се наричам Навнатх?  



396 
 

М: Угоди на пристрастения ти към думите ум! Името няма да те 

промени. В най-добрия случай може да ти напомня да се държиш 

прилично. Съществува последователност от Гурута и техните ученици, 

които от своя страна обучават още ученици и така тази линия се поддържа. 

Но продължението на тази традиция е непринудено и доброволно. То е 

като фамилно име, но тук семейството е духовно.  

П: Трябва ли да си реализиран, за да се присъединиш към 

Сампрадая?  

М: Навнатх Сампрадая е само традиция, метод на обучение и 

практика. Тя не определя степента на осъзнаване. Ако приемеш учител от 

линията на Навнатх Сампрадая като свой Гуру, ти се присъединяваш към 

неговата Сампрадая. Обикновено получаваш знак за неговата милост – 

поглед, докосване или дума, понякога ярък сън или силен спомен. 

Понякога единственият знак за милостта, е значителна и бърза промяна в 

характера и поведението.  

П: Зная за вас от няколко години и ви посещавам редовно. Мисълта 

за вас не излиза от ума ми за дълго. Означава ли това, че принадлежа към 

вашата Сампрадая?  

М: Твоята принадлежност е въпрос на твоите чувства и убеждения. В 

края на краищата, то е само вербално и формално. В действителност няма 

нито Гуру, нито ученик, нито теория, нито практика, нито невежество, 

нито реализация. Всичко зависи от това за какво се вземаш. Познай себе си 

правилно. Нищо не може да замени себепознанието.  

П: Какво доказателство ще имам, че познавам себе си правилно?  

М: Нямаш нужда от доказателства. Преживяването е уникално и 

непогрешимо. То ще дойде при теб внезапно, когато пречките са 

премахнати до известна степен. То е като скъсването на протрито въже. 

Работата върху протриването на нишките е твоя задача. Скъсването е 

обречено да се случи. Може да се забави, но не и да се предотврати.  

П: Озадачен съм от вашето отричане на причинността. Това означава 

ли, че никой не е отговорен за света такъв, какъвто е?  

М: Идеята за отговорност е в твоя ум. Мислиш, че има нещо или 

някой, който единствено е отговорен за всичко, което се случва. Има 

противоречие между разнообразната вселена и единствената причина. Или 

едното, или другото трябва да е погрешно. Или и двете. Аз смятам, че 

всичко това е сън наяве. В идеите няма реалност. Фактът е, че без теб не би 

могла да съществува нито вселената, нито нейната причина.  

П: Не мога да разбера дали съм същество или създателя на 

вселената?  

М: „Аз съм” е винаги присъстващ факт, докато „аз съм създаден”, е 

една идея. Нито Бог, нито вселената са идвали да ти кажат, че те са те 

създали. Умът, който е обсебен от идеята за причинност, измисля 

сътворението и след това се чуди „Кой е творецът?” Самият ум е творецът. 
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Дори това не е съвсем вярно, тъй като творението и творецът са едно. Умът 

и светът не са отделни. Осъзнай, че това което мислиш, че е светът, е твоят 

собствен ум. 

П: Съществува ли свят отвъд или извън ума?  

М: Цялото време и пространство са в ума. Къде ще локализираш този 

свръхментален свят? Съществуват много нива в ума и всяко от тях 

проектира своя собствена версия, но все пак всички те се намират в ума и 

са създадени от ума.  

П: Какво е вашето отношение към греха? Как гледате на грешника, 

който нарушава закона, външния или вътрешния? Искате ли той да се 

промени или просто изпитвате съжаление? Или сте безразличен към него 

заради греховете му?  

М: За мен не съществува нито грях, нито грешник. Твоите 

разграничения и оценки не ме засягат. Всеки се държи според своята 

природа. Това не може да се промени и не трябва да се изпитва 

съжаление.  

П: Другите страдат от това.  

М: Животът се поддържа от живот. В природата това е принудителен 

процес, в обществото той трябва да бъде доброволен. Животът не може да 

съществува без саможертви. Грешникът отказва да се жертва и си навлича 

смърт. Положението е такова, каквото е, и не дава повод за осъждане или 

съжаление.  

П: Навярно вие поне изпитвате състрадание, когато видите човек, 

който е потънал в грях?  

М: Да, чувствам, че аз съм този човек и неговите грехове са мои 

грехове.  

П: Добре, а после какво следва?  

М: Когато стана едно с него, той става едно с мен. Този процес не е 

съзнателен, той се случва изцяло от само себе си. Никой от нас не може да 

се намеси в това. Това, което трябва да се промени, ще се промени така или 

иначе, достатъчно е човек да познава себе си такъв, какъвто е, тук и сега. 

Интензивното и методично изследване в собствения ум е Йога.  

П: Какво ще кажете за веригите на съдбата, изковани от греха?  

М: Когато невежеството, майката на греха, се разсее, съдбата, 

принудата да повтаряш греховете, се прекратява.  

П: Трябва да има някакво възмездие.  

М: С края на невежеството всичко приключва. Нещата се виждат 

такива каквито са, а те са добри.  

П: Ако някой грешник, нарушил закона, дойде при вас и ви помоли 

за вашата милост, какво ще направите?  

М: Ще получи това, за което моли.  

П: Независимо, че е много лош човек?  
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М: Не познавам никакви лоши хора, знам само себе си. Аз не виждам 

светци, нито грешници, само живи същества. Не дарявам милост. Нямам 

нищо, което да дам или да откажа, което го нямаш в същото количество. 

Просто осъзнай своите богатства и ги използвай пълноценно. Докато си 

въобразяваш, че се нуждаеш от моята милост, ще стоиш на моята врата, 

молейки за нея.  

Това е толкова безсмислено, колкото ако аз те моля за милост! Ние 

не сме отделни един от друг, реалността е обща.  

П: Представете си, при вас идва една майка и споделя своята неволя. 

Нейният единствен син се е пристрастил към наркотиците и секса, 

пропадайки все по-ниско и по-ниско. Тя моли за вашата милост. Какво ще 

ѝ кажете?  

М: Вероятно ще чуя себе си да казвам, че всичко ще бъде наред.  

П: И това е всичко?  

М: Това е всичко. Какво друго очакваш?  

П: Но ще се промени ли синът на тази жена?  

М: Може да се промени, може и да не се промени.  

П: Хората, които се събират около вас, и които ви познават от много 

години, потвърждават, че когато кажете: „всичко ще бъде наред”, със 

сигурност така и става.  

М: Може да се каже също, че сърцето на майка му го е спасило. За 

всяко нещо има безброй причини.  

П: Казвали са ми, че човек, който не иска нищо за себе си, е 

всемогъщ. Цялата вселена е в негова услуга. 

М: Ако вярваш в това, действай в съответствие с него. Откажи се от 

всички лични желания и използвай съхранената по този начин енергия, за 

да промениш света.  

П: Всичките Буди и Риши вкупом не са успели да променят света.  

М: Светът не се поддава на промяна. По своята природа той е пълен 

с болка и е преходен. Възприемай го такъв, какъвто е, и премахни от себе 

си всички желания и страхове. Когато светът не те крепи и не те обвързва, 

той се превръща в обител от радост и красота. Ти може да си щастлив в 

света, само когато си свободен от него.  

П: Кое е правилно и кое - грешно?  

М: В повечето случаи, това което причинява страдание, е грешно, а 

това което го премахва, е правилно. Тялото и умът са ограничени, 

следователно са уязвими, те се нуждаят от защита, което поражда страх. 

Докато отъждествяваш себе си с тях, ти си обречен да страдаш; осъзнай 

своята независимост и остани щастлив. Казвам ти, това е тайната на 

щастието. Вярата в това, че твоето щастие зависи от неща и хора, е поради 

невежество относно истинската ти природа. Да знаеш, че от нищо не се 

нуждаеш, за да бъдеш щастлив, освен от себепознание, е мъдрост.  

П: Кое е първично: битието или желанието?  
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М: С появата на съзнанието, в ума възникват представи за теб самия, 

както и за това какъв трябва да бъдеш. Това води до появата на желания и 

действия и процеса на ставане започва. Както изглежда, ставането няма 

начало и край, понеже всеки момент то се обновява. С прекратяването на 

въображението и желанието, ставането също се прекратява и да бъдеш 

това или онова се разтваря в чистото битие, което е неописуемо и може 

само да бъде преживяно.  

Светът ти изглежда поразително реален, защото постоянно мислиш 

за него. Престани да мислиш и той ще се разсее като лека мъгла. Не е 

нужно да го забравяш. Когато желанието и страхът изчезнат, 

привързаността също отпада. Емоционалната въвлеченост, тенденцията за 

харесване и нехаресване, която наричаме характер или темперамент, това 

създава робската привързаност.  

П: Ако изчезнат желанията и страховете, какъв мотив биха имали 

нашите действия?  

М: Никакъв, освен ако не смяташ за достатъчно мотивиращи 

любовта към живота, към справедливостта, към красотата.  

Не се бой от свободата от желанията и страховете. Тя ти позволява 

да живееш един живот толкова различен от всичко познато, толкова по-

интензивен и интересен, че, истина ти казвам, изгубвайки всичко, ти 

придобиваш всичко.  

П: Понеже вие смятате себе си, че сте от духовното родословие на 

Риши Даттатрея, имаме ли право да вярваме, че вие и всичките ваши 

предшественици представляват реинкарнации на този Риши?  

М: Ти може да вярваш във всичко, което искаш и ако действаш в 

съответствие с тази си вяра, ще пожънеш нейните плодове; но за мен това 

не е от значение. Аз съм това, което съм, и това е достатъчно. Нямам 

желание да се идентифицирам с когото и да било, колкото и прославен да 

е. Нито чувствам нужда да вземам митовете за реалност. Аз се интересувам 

само от невежеството и от свободата от невежеството. Истинската роля на 

Гуру е да прогони невежеството от сърцата и умовете на своите ученици. 

Щом ученикът е разбрал, потвърждаващото действие зависи от него. 

Никой не може да действа заради друг. Ако той не действа праведно, това 

означава само, че той не е разбрал и работата на неговия Гуру не е 

приключила.  

П: Може би се срещат и безнадеждни случаи?  

М: Никой случай не е безнадежден. Пречките могат да се 

преодолеят. Това, което животът не може да поправи, смъртта ще го 

приключи, но Гуру не може да се провали.  

П: Кое ви дава такава увереност?  

М: Гуру и вътрешна реалност в човека са едно и вървят заедно към 

една и съща цел – освобождение и спасение на ума. Те не могат да се 

провалят. Те строят мостове от същите големи скални късове, които 
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преграждат пътя им. Съзнанието не е цялото битие – има други нива, на 

които човек е много по-отзивчив. Гуру се чувства като у дома на всички 

нива, неговата енергия и търпение са неизчерпаеми.  

П: Вие постоянно ми казвате, че аз сънувам и е крайно време да се 

събудя. Как се случва така, че Махарадж, който дойде в сънищата ми, не 

успя да ме събуди? Той продължава да ме убеждава и да ми напомня, но 

сънят си продължава.  

М: Това е така, защото ти не си наистина разбрал, че сънуваш. Това е 

същността на робското обвързване - смесването на реалното с нереалното. 

В твоето сегашно състояние само чувството "аз съм" е реално, а „какво 

съм” и „как съм” са илюзии, наложени от съдбата или случайността.  

П: Как е започнал сънят?  

М: Сякаш е безначален, но фактически той съществува само сега. Ти 

го обновяваш всеки момент. Веднъж щом си видял, че сънуваш, ще се 

събудиш. Но ти не виждаш това, защото искаш сънят да продължи. Ще 

настъпи ден, когато ще копнееш с цялото си сърце и ум той да свърши и 

ще бъдеш готов да платиш за това каквато и да е цена; цената ще бъде 

безпристрастност и откъснатост, загуба на интерес към самия сън.  

П: Колко съм безпомощен. Докато сънят на съществуването 

продължава, аз искам той да не спира. Докато искам той да не спира, той 

ще продължава.  

М: Желанието за неговото продължаване не е неизбежно. Виж ясно 

своето положение, самата ти яснота ще те освободи. 

П: Докато съм с вас, всичко за което говорите, е съвсем очевидно, но 

веднага щом си отида, аз ставам нервен и неспокоен.  

М: Не е нужно да стоиш далеч от мен, поне в ума си. Но твоят ум 

тича след благополучието на света!  

П: Светът е пълен с неприятности, нищо чудно, че умът ми е пълен с 

тях.  

М: Съществувал ли е някога свят без проблеми? Твоето 

съществуване като личност, зависи от насилието над другите. Самото ти 

тяло е като бойно поле, пълно с мъртви и умиращи. Съществуването 

заключава в себе си насилие.  

П: Като тяло – да, но като човешко същество – определено не. За 

човечеството ненасилието е закон на живота, а насилието е закон на 

смъртта.  

М: В природата почти няма ненасилие.  

П: Бог и природата не са хора, няма нужда да бъдат хуманни. Грижа 

ме е само за човека. За да бъда човек, съм длъжен да проявявам абсолютно 

състрадание.  

М: Осъзнаваш ли, че докато в теб има „аз”, който да защитаваш, ти 

си принуден да си насилствен?  
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П: Да, разбирам. За да бъда наистина човек, трябва да бъда 

безкористен. Докато съм егоистичен, съм половин човек, само един 

хуманоид.  

М: Значи, ние всички сме полу-хора, сред нас само малцина са 

човеци. Малцина или мнозина, отново „яснотата и милосърдието” е това, 

което ни прави хора. Полу-хората - „хуманоидите” - са ръководени от 

тамас и раджас, а човеците от саттва. Яснотата и милосърдието са 

саттва, понеже оказват влияние на ума и действията. Но реалното е отвъд 

саттва. Откакто те познавам ти сякаш винаги се стремиш да помагаш на 

света. Колко му помогна?  

П: Ни най-малко. Нито светът се промени, нито аз. Но той страда и 

аз страдам заедно с него. Да се боря против страданието е естествена 

реакция. Какво са цивилизацията и културата, философията и религията, 

освен бунт против страданието? Злото и неговото прекратяване – това не е 

ли вашето основно занимание? Може да го наречете невежество, но става 

въпрос за същото.  

М: Е, думите са без значение, нито има значение в каква форма си 

точно сега. Имената и формите се променят непрекъснато. Познай себе си 

като неизменния свидетел на променящия се ум. Това е достатъчно. 

Глава 98 - Свобода от себеидентификацията 

Махарадж: Можеш ли да стоиш на пода? Нужна ли ти е 

възглавница? Имаш ли някакви въпроси? Не че е нужно да питаш, може 

също и да бъдеш тих. Важното е да бъдеш, просто да бъдеш. Не е нужно да 

питаш нещо, нито да правиш нещо. Такова на пръв поглед лениво 

прекарване на времето, е високо ценено в Индия. Това означава, че тогава 

си свободен от натрапчивата идея ”какво следва”. Когато не си забързан и 

умът е свободен от безпокойство и тревоги, той притихва и в тази тишина 

може да долови нещо, което обикновено е твърде деликатно и фино за 

възприемане. За да види това, умът трябва да е отворен и притихнал. Това, 

което ние се опитваме да правим тук, е да приведем нашите умове в 

правилното състояние за разбиране на това, което е реално.  

П: Как да се научим да не се тревожим?  

М: Не е нужно да се тревожиш за тревогите си. Просто бъди. Не се 

опитвай да бъдеш тих, не превръщай това "да бъдеш тих" в задача, която 

трябва да бъде изпълнена. Не бъди неспокоен "да бъдеш тих" или отчаян 

"да бъдеш щастлив". Просто бъди осъзнат, че ти си и остани осъзнат – не 

казвай: „Да аз съм; после какво?” В „аз съм” няма никакво „после”. Това е 

състояние на безвремие.  

П: Ако това е състояние на безвремие, то ще се установи така или 

иначе.  
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М: Ти си това, което си, отвъд времето, но от каква полза би било 

това за теб, ако не го знаеш и не действаш в съответствие с него. Твоята 

купичка за милостиня може да е от чисто злато, но като не знаеш това си 

оставаш бедняк. Трябва да познаваш своето вътрешно богатство, да му се 

довериш и да го изразиш в ежедневното жертване на желанията и 

страховете.  

П: Ако познавам себе си, няма да имам желания и страхове ли?  

М: За известно време умствените навици може да се появяват, 

въпреки новото виждане; навикът да жадуваш за известното минало и да се 

боиш от неизвестното бъдеще. Когато знаеш, че те са единствено от ума, 

можеш да отидеш отвъд тях. Докато имаш всякакви идеи за себе си, ти се 

възприемаш през булото на тези идеи; за да познаеш себе си такъв, какъвто 

си, отхвърли тези идеи. Ти не можеш да си представиш вкуса на чистата 

вода, можеш да го откриеш само като отхвърлиш всички подправки.  

Докато си заинтересован от досегашния си начин на живот, ти няма 

да го изоставиш. Откритието не може да дойде, докато се придържаш към 

познатото. Само тогава, когато напълно осъзнаеш огромната мъка на своя 

живот и се разбунтуваш срещу нея, може да се намери изход.  

П: Сега разбирам, че тайната на индийския вечен живот е в тези 

измерения на съществуване, на които Индия винаги е била пазител.  

М: Това е отворена тайна и винаги е имало хора, склонни и готови да 

я споделят. Учители има много, но безстрашни ученици има много малко.  

П: Много искам да уча.  

М: Да заучаваш думи не е достатъчно. Можеш да знаеш теорията, но 

без действителното преживяване на себе си като безличностния, лишен от 

качества център на битието, като любов и блаженство, простото словесно 

знание е стерилно.  

П: Тогава какво да правя?  

М: Опитай се да бъдеш, само да бъдеш. Най-важната дума е 

„опитай”. Отдели си достатъчно време всеки ден на това, само да седиш 

тихо и да се опитваш, просто да се опитваш да отидеш отвъд личността с 

нейните пристрастявания и обсесии. Не питай как, не може да се обясни. 

Просто се опитваш, докато не успееш. Ако постоянстваш, не може да има 

провал. Най-голямо значение има искреността, задълбочеността. Трябва 

наистина да ти е втръснало да бъдеш личността, която си сега; виж 

потребността да бъдеш свободен от тази ненужна себеидентификация с 

купчината от спомени и навици. Тази устойчива съпротива срещу 

ненужното е тайната на успеха. 

В крайна сметка, ти си това, което си, във всеки момент от твоя 

живот, но никога не го съзнаваш, с изключение може би на момента, 

когато се събуждаш от сън. Всичко което е нужно, е да бъдеш осъзнат за 

съществуването, не на думи, а като постоянно присъстващ факт. 

Осъзнаването на това, че ти си, ще отвори очите ти за това, което си. 



403 
 

Всичко е много просто. Преди всичко, установи постоянен контакт с 

твоето Себе, бъди със себе си през цялото време. Всички благословии 

произтичат от себеосъзнаването. Започни като център на наблюдение, на 

преднамерено разпознаване, и се развий в център на любов в действие. „Аз 

съм” е малко семенце, което ще се развие като могъщо дърво – съвсем 

естествено, без и следа от усилие.  

П: Виждам в себе си толкова много зло. Не трябва ли да го променя?  

М: Злото е сянката на невниманието. В светлината на 

себеосъзнатостта, то ще повехне и ще отпадне.  

Всяка зависимост от някой друг е безполезна, понеже каквото 

другите могат да ти дадат, могат и да ти го вземат. Само това, което е твое 

собствено от началото, ще остане твое и накрая. Не приемай друго 

напътствие, освен това отвътре, и дори тогава отсей всички спомени, 

понеже те ще те подведат. Даже когато съвсем нищо не знаеш за пътя и 

средствата, бъди тих и гледай навътре, помощта обезателно ще дойде. 

Никога няма да останеш в незнание каква трябва да бъде следващата ти 

стъпка. Проблемът е в това, че може да я избегнеш. Гуру е там, за да ти 

дава кураж, базиран на своя опит и успех. Но само това, което откриеш 

чрез собственото си осъзнаване, чрез собствените си усилия, ще бъде от 

полза за теб.  

Запомни, нищо, което възприемаш, не е твое собствено. Нищо 

стойностно не може да дойде при теб отвън, само твоето собствено 

усещане и разбиране са от практическо значение и разкриващи. Думите, 

чути или прочетени, само ще създадат образи в ума ти, но ти не си умствен 

образ. Ти си силата на възприятието и действието отвъд образа.  

П: Струва ми се, че ме съветвате да обръщам внимание на себе си до 

степен на егоизъм. Нима не трябва да се поддавам дори на интереса към 

другите хора?  

М: Твоят интерес към другите е егоистичен, егоцентричен и 

користен. Ти не се интересуваш от другите като хора, а само дотогава 

докато обогатяват и разкрасяват образа, който имаш за себе си. А крайният 

егоизъм е да те е грижа само за защитата, запазването и размножаването на 

твоето собствено тяло. Под тяло разбирам всичко, което се отнася до 

твоето име и форма - семейство, род, страна, раса и така нататък. Да си 

привързан към собственото си име или форма е себичност. Човек, който 

знае, че не е нито тялото, нито ума, не може да бъде себичен, защото няма 

за какво да бъде себичен. Или, може да се каже, че той е еднакво „себичен” 

от името на всеки, с който се среща, благосъстоянието на всеки е и негово 

собствено. Чувството "аз съм светът, светът съм аз самият” става напълно 

естествено. Щом то е веднъж установено, просто няма начин да бъдеш 

себичен. Да бъдеш себичен означава да ламтиш, да придобиваш и да 

трупаш в името на частта за сметка на цялото.  
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П: Човек може да бъде много богат на притежания благодарение на 

наследство, брак или просто по щастлива случайност.  

М: Ако не се държиш за тях, те ще бъдат отнети от теб.  

П: Можете ли във вашето сегашно състояние да обичате човек като 

човек?  

М: Аз съм другия човек, другият човек съм аз; по име и форма сме 

различни, но няма разделение. В корена на нашето битие ние сме едно.  

П: Не е ли така всеки път, когато хората се обичат?  

М: Така е, но те не го съзнават. Те чувстват привличане, но не знаят 

причината за това.  

П: Защо любовта е избирателна?  

М: Любовта не е избирателна, желанието е избирателно. В любовта 

няма чужди. Когато центърът на себичността отсъства, всяко желание за 

удоволствие и страх от болката приключва; вече не се интересуваш от това 

да бъдеш щастлив; отвъд щастието има чист интензитет, неизтощима 

енергия, екстаз бликащ от един непресъхващ източник.  

П: Не трябва ли да започна със задачата да установя за себе си кое е 

правилно и кое грешно?  

М: Хората приемат за добро това, което им носи удоволствие, а това, 

което им носи болка, считат за лошо.  

П: Да, за нас, обикновените хора, е така. А как се вижда това от вас 

на нивото на единството? Според вас кое е добро и кое е лошо?  

М: Това, което усилва страданието е лошо, а това което го премахва 

е добро.  

П: Значи вие отричате страданието като нещо добро? Има религии, в 

които страданието е считано за благоприятно и благородно.  

М: Карма или съдбата е израз на благотворен закон: всеобщ стремеж 

към равновесие, хармония и единство. Във всеки момент, това което се 

случва сега, е за добро. Може да изглежда болезнено и уродливо, горчиво 

и безсмислено страдание, и все пак, разглеждайки миналото и бъдещето, е 

за добро, като единственият възможен изход от бедствена ситуация.  

П: Човек само от собствените си грехове ли страда?  

М: Човек страда заедно с това, за което се мисли. Ако смяташ себе си 

за едно с човечеството, ти страдаш с човечеството.  

П: А тъй като заявявате, че сте едно с цялата вселена, вашите 

страдания ще са безкрайни в пространството и времето!  

М: Да бъдеш значи да страдаш. Колкото по-тесен е кръгът на моята 

себеидентификация, толкова по-остро е страданието, причинено от 

желание и страх.  

П: Християнството приема страданието като пречистващо и 

облагородяващо, докато хиндуизмът гледа на него с отвращение.  

М: Християнство е един начин за изразяване, а хиндуизмът – друг. 

Реалното е зад и отвъд думите, неизразимо, директно преживяно, с 
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взривяващо въздействие върху ума. Лесно изпитано, ако нищо друго не се 

иска. Нереалното е създадено от въображението и се увековечава с 

желанието.  

П: Няма ли необходимо и благотворно страдание?  

М: Случайното или инцидентното страдание е неизбежно и 

преходно; преднамереното страдание, предизвикано даже с най-добри 

намерения, е безсмислено и жестоко.  

П: Не бихте ли наказали за престъпление?  

М: Наказанието не е друго освен узаконено престъпление. В 

общество, построено върху предотвратяване на престъплението, вместо 

върху неговата отплата, би имало много малка престъпност. Малките 

изключения, като нездрави ум и тяло, ще бъдат подложени на медицинско 

лечение.  

П: Изглежда вие не виждате полза от религията.  

М: Какво е религията? Облак в небето. Аз живея в небето, не в 

облаците, които представляват толкова много струпани думи. Като 

махнете многословието, какво остава? Истината остава. Моят дом е в 

неизменното, което представлява състояние на постоянно примирение и 

интеграция на противоположностите. Хората идват тук, за да учат за 

действителното преживяване на това състояние, за пречките за неговото 

възникване и, щом вече е преживяно, за изкуството то да се стабилизира в 

съзнанието, така че да няма конфликт между разбирането и живеенето. 

Самото състояние е отвъд ума и не може да бъде научено. Умът може само 

да фокусира пречките; да видиш препятствието като препятствие е 

ефективно, защото така умът работи върху себе си. Започни от началото: 

обърни внимание на факта, че ти си. В никакъв случай не можеш да кажеш 

„Аз не бях”, всичко, което може да кажеш, е: „Аз не помня”. Знаеш колко 

несигурна е паметта. Приеми, че, погълнат от маловажните си лични 

проблеми, ти си забравил какво си; опитай се да върнеш изгубената си 

памет чрез елиминацията на всичко познато. Не може да ти се каже какво 

ще се случи, нито е желателно; очакването ще създаде илюзии. Във 

вътрешното търсене, неочакваното е неизбежно. Откритието винаги е 

отвъд всички фантазии. Както нероденото дете не може да знае за живота 

след раждането си, заради това, че в ума му няма нищо, с което да формира 

валидна картина, така и умът не е способен да мисли за реалното с езика на 

нереалното, освен чрез отрицанието: ”не е това, не е онова”. Приемането 

на нереалното като реално, е пречка. Да видиш нереалното като нереално и 

да отхвърлиш нереалното, изважда реалността на показ. Състоянията на 

абсолютна яснота, на необятна любов и на абсолютно безстрашие засега са 

само думи за теб, контури без цвят, намек за това какво би могло да бъде. 

Ти си като сляп мъж очакващ да прогледне в резултат на операция - при 

условие, че не избягваш операцията! В състоянието, в което съм, думите 
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нямат никакво значение. Там няма някакво пристрастяване към думите. 

Само фактите са от значение.  

П: Не може да има религия без думи.  

М: Записаните религии са само купища многословие. Религиите 

показват своите истински лица в действие, в тихото действие. За да 

разбереш в какво вярва човек, наблюдавай неговите действия. За повечето 

хора обслужването на техните тела и умове е тяхната религия. Те може да 

имат някакви религиозни идеи, но те не действат в съответствие с тях. Те 

си играят с тях, често са много привързани към тях, но не действат спрямо 

тях.  

П: Думите са необходими за общуване. 

М: За обмяна на информация – да. Но истинската комуникация 

между хората е невербална. За да се установи и поддържа едно 

взаимооотношение, трябва да има любящо осъзнаване, изразено в 

директно действие. Важно е не това, което говориш, а това което правиш. 

Думите произлизат от ума и имат значение само на нивото на ума. Не 

може да се нахраниш с думата „хляб”, нито може да живееш с нея, тя само 

предава една идея. Тя придобива смисъл само с действителното хранене. В 

същия смисъл ти казвам, че Нормалното Състояние е невербално. Мога да 

кажа, че то е мъдра любов, изразена в действие, но тези думи ще предадат 

малко, докато не ги изпиташ в тяхната пълнота и красота.  

Думите имат своята ограничена полза, но ние не ги ползваме с мярка 

и водим себе си към бедствие. Нашите благородни идеи накрая се 

уравновесяват от низки постъпки. Ние говорим за Бог, Истина и Любов, но 

вместо директното преживяване се задоволяваме само с определения. 

Вместо да разширим и задълбочим действията си, ние гравираме нашите 

определения. И си въобразяваме, че познаваме това, което можем да 

определим!  

П: Как да изразим нашето преживяване освен чрез думи?  

М: Преживяването не може да бъде изразено чрез думи. То идва чрез 

действието. Човек, който има интензивно преживяване, излъчва увереност 

и кураж. Другите също ще действат и ще получат своето преживяване, 

родено от действие. Словесното обучение има своята полза, то приготвя 

ума за освобождаване от неговите натрупвания.  

Нивото на умствена зрялост е достигнато, когато нищо външно няма 

ценност и сърцето е готово да остави всичко. Тогава реалното има шанс и 

го прихваща. Забавянията, ако има такива, са причинени от ума, който 

няма желание да види или да отхвърли.  

П: Ние напълно сами ли сме?  

М: О, не, не сме. Тези, които имат, могат да дадат. А такива щедри 

хора има много. Самият свят е върховен дар, поддържан от жертва в името 

на любовта. Но точните получатели, мъдри и смирени, са толкова малко. 

„Поискай и ще ти се даде”, е вечен закон. Толкова много думи си научил и 
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толкова много си изговорил. Ти знаеш всичко, но не познаваш себе си. 

Себето не се познава чрез думи, само директното прозрение ще го разкрие. 

Гледай вътре, търси вътре.  

П: Много е трудно да изоставиш думите. Нашият умствен живот е 

един постоянен поток от думи.  

М: Проблемът не е в това, дали е трудно или лесно. Нямаш 

алтернатива. Или опитваш или не. От теб зависи.  

П: Опитвах много пъти и се провалях.  

М: Опитай пак. Ако продължиш да опитваш, нещо може и да се 

случи. Но ако не опитваш, си загазил. Може да знаеш всички правилни 

думи, да цитираш писанията, да блестиш с остроумие в дискусиите си и 

въпреки това да си останеш една торба с кокали; или може да си 

незабележим и скромен, съвсем незначителен човек, но въпреки това да 

сияеш с любов, доброта и дълбока мъдрост. 

Глава 99 - Възприеманото не може да бъде Възприемащият. 

Питащ: Аз ходих от място на място, изследвайки различните видове 

Йога, достъпни за практикуване, и не можах да реша коя ще ми пасне най-

добре. Бих бил благодарен за някой компетентен съвет. В момента, в 

резултат на всичкото това търсене, аз съм просто уморен от идеята за 

откриване на истината. Тя ми се струва, че е както ненужна, така и 

досадна. Животът е приятен, такъв какъвто е, и аз не виждам смисъл в 

подобряването му.  

Махарадж: Ти си добре дошъл да останеш в своето доволство, но 

можеш ли? Младост, жизненост, пари - всичко ще отмине по-скоро, 

отколкото очакваш. Скръбта, отбягвана до момента, ще те преследва. Ако 

искаш да бъдеш отвъд страданието, трябва да го посрещнеш на половината 

път и да го прегърнеш. Остави своите навици и пристрастявания, живей 

прост и трезв живот, не наранявай живо същество - това е основата на 

Йога. За да откриеш реалността, трябва да бъдеш реален и в най-малкото 

ежедневно действие; не може да има измама в търсенето на истината. 

Казваш, че намираш живота си за приятен. Може би той е такъв - в 

момента. Но кой му се радва? 

П: Признавам, че не познавам нито наслаждаващия се, нито това, на 

което той се наслаждава. Познавам само насладата.  

М: Точно така. Но насладата е състояние на ума - тя идва и си отива. 

Самото й непостоянство я прави възприемаема. Ти не можеш да съзнаваш 

това, което не се променя. Цялото съзнание е съзнание за промяна. Но 

самото възприемане на промяна – то не изисква ли един неизменен фон?  

П: Ни най-малко. Споменът за последното състояние, в сравнение с 

актуалността на настоящото състояние, създава чувството за промяна.  
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М: Между спомена и действителното има една основна разлика, 

която може да се наблюдава от момент към момент. В нито един момент от 

времето действителното не е припомняно. Между двете има разлика във 

вида, не само в интензивността. Действителното е безпогрешно такова. 

Чрез никакво усилие на волята или въображението не можеш да ги 

размениш. Сега, какво е това, което дава това уникално качество на 

действителното?  

П: Действителното е реално, докато в припомненото има голяма доза 

несигурност.  

М: Така е, но защо? Преди миг споменът беше действителност, след 

миг сегашната действителност ще се превърне в спомен. Какво прави 

действителното уникално? Очевидно, това е чувството ти за присъствие. В 

спомена и очакването има ясно усещане, че това е наблюдаемо умствено 

състояние, докато в действителното преобладава усещането за присъствие 

и осъзнаване.  

П: Да, виждам. Осъзнатостта е това, което прави разликата между 

реалността и спомена. Човек мисли за миналото или за бъдещето, но сега 

той присъства.  

М: Където и да отидеш, ти носиш със себе си през цялото време 

чувството за тук и сега. Това означава, че ти си независим от пространство 

и време, че пространството и времето са в теб, не ти в тях. Твоето 

себеотъждествяване с тялото, което, разбира се, е ограничено в 

пространството и времето, именно то ти дава усещането за ограниченост 

във времето. В действителност ти си безкраен и вечен.  

П: Това мое безкрайно и вечно Себе, как мога да го позная?  

M: Себето, което искаш да познаеш - това някакво второ аз ли е? От 

няколко аз-ове ли си направен? Разбира се, има само едно Себе и ти си 

това Себе. Себето, което си, е единственото Себе, което съществува. 

Премахни и изостави своите грешни представи за себе си и то е там, в 

цялата си слава. Само умът ти е този, който предотвратява себепознанието. 

П: Как мога да се отърва от ума? И възможен ли е изобщо живот без 

ум на човешко ниво?  

М: Няма такова нещо като ум. Има идеи и някои от тях са погрешни. 

Изостави погрешните идеи, защото те са фалшиви и пречат на твоята визия 

за себе си.  

П: Кои идеи са погрешни и кои - верни?  

М: Твърденията обикновено са грешни, а отрицанията - верни.  

П: Човек не може да живее като отрича всичко!  

М: Само чрез отричане човек може да живее. Твърдението е 

ограничение. Да поставяш под въпрос и да отричаш е необходимо. Това е 

същността на бунта, а без бунт не може да има свобода.  

Няма второ или по-висше Себе, което да търсиш. Ти си най-висшето 

Себе, само се откажи от лъжовните идеи за себе си. И двете - и вярата, и 
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разумът, ти казват, че не си нито тялото, нито неговите желания и 

страхове, нито си умът с неговите нереални идеи, нито си ролята в 

обществото, която той те принуждава да играеш, личността, която се 

очаква да бъдеш. Откажи се от лъжата и истината ще се появи от само себе 

си.  

Ти казваш, че искаш да познаеш себе си. Ти си себе си - не може да 

бъдеш друго освен това, което си. Да знаеш отделно ли е от това да бъдеш? 

Каквото можеш да познаеш с твоя ум е от ума, не си ти; за себе си можеш 

да кажеш само: "Аз съм, аз съм осъзнат, аз харесвам това".  

П: Намирам това да си жив за болезнено състояние.  

М: Не можеш да бъдеш жив, защото ти си самият живот. Личността, 

която си въобразяваш, че си, е тази, която страда, не ти. Разтвори я в 

осъзнатостта. Тя е просто сбор от спомени и навици. От осъзнаването на 

нереалното до осъзнаването на истинската ти природа има пропаст, която 

лесно ще прескочиш, щом усвоиш изкуството на чистото осъзнаване.  

П: Всичко, което знам е, че не познавам себе си. 

М: Откъде знаеш, че не познаваш себе си? Твоята директна интуиция 

ти подсказва, че преди всичко знаеш себе си, защото нищо не съществува 

за теб, без ти да си там да почувстваш неговото съществуване. Ти си 

въобразяваш, че не познаваш себе си, защото не можеш да опишеш себе 

си. Винаги можеш да кажеш: "Аз знам, че аз съм" и ще откажеш като 

невярно твърдението: "Аз не съм". Но каквото може да се опише, не може 

да бъде твоето Себе и това, което си, не може да бъде описано. Можеш да 

знаеш себе си само като бъдеш себе си, без какъвто и да е опит за 

самоопределение и самоописание. Веднъж щом си разбрал, че ти не си 

нещо, което може да бъде възприето или измислено, че каквото и да се 

появява в полето на съзнанието не може да бъде теб самия, ще приложиш 

към себе си единствения начин, който може да те отведе до едно по-

дълбоко осъзнаване на твоето Себе - изкореняването всички 

себеотъждествявания. Ти буквално летиш чрез отхвърляне - същинска 

ракета. Да знаеш, че не си нито в тялото, нито в ума, въпреки че осъзнаваш 

и двете, е вече себепознание.  

П: Ако аз не съм нито тялото, нито ума, как ги осъзнавам? Как мога 

да възприемам нещо, съвсем чуждо на мен?  

М: "Нищо не съм" е първата стъпка. "Всичко съм" е следващата. И 

двете висят на идеята "има свят". Когато това също е отхвърлено, ти 

оставаш това, което си - недуалното Себе. Ти си Това, тук и сега, но твоето 

виждане е покрито от твоите лъжовни идеи за себе си.  

П: Добре, приемам, че аз съм, бях и ще бъда; поне от раждането до 

смъртта. Нямам съмнения относно моето съществуване, тук и сега. Но 

намирам, че това не е достатъчно. В моя живот липсва радост, родена от 

хармония между вътрешното и външното. Ако съществувам само аз и 

светът е просто проекция, тогава защо има дисхармония?  
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М: Ти създаваш дисхармония и след това се оплакваш! Когато 

желаеш и се страхуваш и отъждествяваш себе си с чувствата си, ти 

създаваш скръб и обвързване. Когато създаваш с любов и мъдрост и 

оставаш непривързан към творенията си, резултатът е хармония и мир. Но 

каквото и да е състоянието на ума ти, по какъв начин то се отразява върху 

теб? Единствено себеотъждествяването с ума ти те прави щастлив или 

нещастен. Разбунтувай се срещу робството на твоя ум, виж обвързаностите 

като създадени от теб и разкъсай оковите на привързаност и отвращение. 

Дръж в ума си стремежа към свобода, докато не осъзнаеш, че ти си вече 

свободен, че свободата не е нещо, което ще бъде постигнато в далечното 

бъдеще с болезнени усилия, а е вечно твоя и на твое разположение! 

Освобождението не е придобивка, а въпрос на кураж, кураж да повярваш, 

че си вече свободен и да действаш като такъв.  

П: Ако действам както ми харесва, ще трябва да страдам.  

М: Независимо от това, ти си свободен. Последствията от твоите 

действия ще зависят от обществото, в което живееш и неговите правила.  

П: Аз може да действам безразсъдно.  

М: Заедно със смелостта ще се появи мъдрост и състрадание и 

умение в действието. Ти ще знаеш какво да правиш и каквото и да правиш, 

ще бъде добре за всички.  

П: Намирам, че различните мои аспекти са във война помежду си и 

няма мир в мен. Къде са свободата и смелостта, мъдростта и 

състраданието? Действията ми просто разширяват пропастта, в която 

съществувам.  

М: Всичко това е така, защото вземаш себе си за някой или за нещо. 

Спри, погледни, изследвай, задай правилните въпроси, направи си верните 

изводи и имай смелостта да действаш според тях и виж какво ще се случи. 

Първите стъпки могат да обърнат нещата с главата надолу, но скоро 

суматохата ще отмине и ще има мир и радост. Ти знаеш толкова много 

неща за себе си, но не познаваш знаещия. Открий кой си, познаващият 

познатото. Гледай навътре усърдно, не забравяй, че възприеманото не 

може да бъде възприемащият. Каквото и да видиш, чуеш или помислиш, 

помни – ти не си това, което се случва, ти си този, на когото се случва. 

Задълбочи се в чувството "аз съм" и със сигурност ще откриеш, че 

центърът на възприятие е универсален, както е универсална светлината, 

която озарява света. Всичко, което се случва във вселената, се случва на 

теб, тихият свидетел. От друга страна, каквото и да е извършено, е 

извършено от теб, универсалната и неизчерпаема енергия.  

П: Без съмнение е много приятно да чуя, че съм мълчаливият 

свидетел, както и универсалната енергия. Но как може човек да премине от 

словесно изявление към директно познание? Чуването не е знаене.  

М: Преди да можеш да знаеш нещо директно, невербално, трябва да 

познаваш знаещия. Досега ти приемаше ума за знаещ, но това просто не е 



411 
 

така. Умът те обременява с образи и идеи, които оставят белези в паметта. 

Ти вземаш помненето за знание. Истинското знание е винаги свежо, ново, 

неочаквано. То извира отвътре. Когато знаеш какво си, ти си също и това, 

което знаеш. Между знанието и битието няма празнина.  

П: Аз мога да изследвам ума единствено с помощта на ума си.  

М: Разбира се, използвай ума си, за да познаеш своя ум. Това е 

напълно основателно, а също и най-добрата подготовка за отиване отвъд 

ума. Да бъдеш, да знаеш и да се наслаждаваш, е твоя същност. Първо 

осъзнай своето собствено съществуване. Това е лесно, защото чувството 

"аз съм" е винаги с теб. После познай себе си като знаещия, отделен от 

познатото. Щом познаеш себе си като чисто битие, екстазът на свободата 

ще бъде твой.  

П: Коя Йога е това? 

М: Защо се тревожиш? Това, което те накара да дойдеш тук е твоята 

неудовлетвореност от живота, такъв какъвто го познаваш, животът на 

тялото и ума. Можеш да опиташ да ги усъвършенстваш, като ги 

контролираш или като ги насочиш към някакъв висш идеал или пък 

можеш да разсечеш възела на себеотъждествяването напълно и да гледаш 

на тялото и ума като на нещо, което се случва, без да те заангажира по 

никакъв начин.  

П: Мога ли да нарека пътя на контрол и дисциплина раджа йога и 

пътя на необвързването - джнана йога? А преклонението пред някакъв 

идеал - бхакти йога?  

М: Ако така ти харесва. Думите посочват, но не обясняват. Това, 

което аз преподавам е древен и прост начин за освобождение чрез 

вникване. Вникни в собствения си ум и неговата хватка изведнъж ще се 

отпусне. Умът разбира погрешно, неправилното разбиране е самата му 

същност. Правилното проникновение е единственото средство, каквото и 

име да му дадеш. То е най-първо, а също и най-последно, защото се 

занимава с ума, такъв какъвто е.  

Нищо, което правиш, няма да те промени, защото ти не се нуждаеш 

от промяна. Можеш да промениш ума си или тялото си, но това, което се е 

променило, винаги е нещо външно за теб, не е теб. Защо изобщо да се 

стремиш да се променяш? Осъзнай веднъж завинаги, че нито тялото ти, 

нито умът ти, нито дори съзнанието ти, са теб и остани сам в истинската си 

природа отвъд съзнание и несъзнание. Никакви усилия не могат да те 

отведат там, само яснотата на проникновението. Проследи своите 

погрешни разбирания и ги изостави, това е всичко. Няма нищо за търсене и 

намиране, защото няма нищо загубено. Отпусни се и наблюдавай "аз съм". 

Реалността е точно зад него. Бъди тих, бъди смълчан; тя ще се появи или 

по-скоро ще те заведе вътре.  

П: Не трябва ли първо да се отърва от тялото и ума?  
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М: Не можеш, защото самата тази идея те обвързва с тях. Просто 

вникни и не обръщай внимание.  

П: Аз не съм в състояние да ги пренебрегна, защото не съм 

интегриран.  

М: Представи си, че си напълно интегриран, твоята мисъл и действие 

са напълно координирани. Как ще ти помогне това? Това няма да те 

освободи от бъркането на твоето Себе с тялото или ума. Виж ги правилно 

като "не аз", това е всичко.  

П: Вие искате от мен да помня, че трябва да забравя!  

М: Да, така изглежда. И все пак, не е безнадеждно. Ти можеш да го 

направиш. Просто го приеми на сериозно. Твоето сляпо напипване е 

обещаващо. Който търси, намира. Не можеш да се провалиш.  

П: Понеже сме неинтегрирани, ние страдаме.  

М: Ние ще страдаме дотогава, докато нашите мисли и действия са 

продиктувани от желания и страхове. Виж тяхната безполезност и 

опасността и хаосът, които създават и те ще се разсеят. Не се опитвай да се 

променяш, просто виж безсмислието на всички промени. Изменчивото 

продължава да се мени, докато неизменното чака. Не очаквай 

променящото се да те доведе до неизменното, никога няма да се случи. 

Единствено когато самата идея за промяна е видяна като фалшива и 

изоставена, неизменното ще дойде от само себе си.  

П: Където и да отида, ми се казва, че трябва да се променя из основи, 

преди да мога да видя реалното. Този процес на преднамерена, 

самоналожена промяна се нарича Йога.  

М: Цялата промяна засяга единствено ума. За да бъдеш това, което 

си, трябва да отидеш отвъд ума, в собственото си битие. Без значение е 

какъв е умът, който оставяш зад себе си, стига да го оставиш завинаги. 

Това, повтарям, не е възможно без себереализация.  

П: Кое е на първо място - изоставянето на ума или себереализацията? 

М: Себереализацията определено е на първо място. Умът не може да 

отиде отвъд себе си сам. Той трябва да експлодира.  

П: Без изследване преди експлозията?  

М: Експлозивната сила идва от реалното. Но съветът да подготвиш 

ума си за нея е добър. Страхът винаги може да я забави, докато не се появи 

още една възможност.  

П: Мислех, че винаги има шанс.  

М: На теория - да. На практика трябва да възникне ситуация, когато 

са налице всички фактори, необходими за себереализация. Това не трябва 

да те обезкуражава. Постоянното съзерцание на факта "аз съм" скоро ще 

създаде друг шанс. Защото отношението привлича възможност. Всичко, 

което знаеш, е втора ръка. Само "аз съм" е първа ръка и не се нуждае от 

доказателства. Остани с него. 
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Глава 100 - Вникването води до свобода 

Питащ: В много страни по света полицейските следователи прилагат 

определени методи с цел да изтръгнат признания от техния заподозрян и 

да променят неговата личност, ако се налага. Чрез внимателен подбор от 

физически и психически издевателства, както и чрез убеждение, старата 

самоличност бива пречупена и на нейно място бива установена нова. 

Разследваният чува толкова много пъти да му повтарят, че е враг на 

държавата и предател на страната си, че идва ден, в който нещо в него се 

пречупва и той започва да смята с пълна убеденост, че е предател, бунтар, 

напълно презрян и заслужаващ най-жестокото наказание. Този процес е 

познат като промиване на мозъка.  

Порази ме фактът, че религиозните и йогическите практики са много 

сходни с промиването на мозъка. Същите физически и умствени лишения, 

изолация, силно внушение за грях, отчаяние и желание за бягство чрез 

изкупление и приемане на нова вяра, възприемане на нова представа за 

себе си и вживяването в тази представа. Същото повтаряне на установени 

формули: „Бог е добър, Гуру (личността) знае най-добре, вярата ще ме 

спаси“. При така наречените йогически или религиозни практики действа 

същият механизъм. Умът бива накаран да се съсредоточи върху една 

определена идея, изключвайки всички останали, и тази концентрация бива 

мощно подсилвана от строга дисциплина и болезнен аскетизъм. Човек 

заплаща това с цената на живота и щастието си и затова полученото в 

замяна му се струва изключително важно. Тази предварително аранжирана 

смяна на вярата – очевидна или скрита, религиозна или политическа, 

етическа или социална, може да изглежда истинска и трайна, но все пак 

има чувство за неестественост в нея.  

Махарадж: Съвсем прав си. Като преминава през толкова много 

трудности, умът става объркан и стъписан. Състоянието му става 

несигурно – каквото и да предприеме завършва с още по-дълбоко 

принудително обвързване.  

П: А защо тогава се препоръчват садханите?  

M: Докато не положиш огромни усилия, няма да се убедиш, че 

усилието няма те отведе никъде. Аз-ът е толкова самоуверен, че докато не 

бъде напълно обезкуражен, той няма да се предаде. Простото словесно 

убеждение не е достатъчно. Само действителните факти могат да покажат 

абсолютната пустота на представата за себе си.  

П: Промиващият мозъци ме превръща в луд човек, а Гуруто ме 

превръща в нормален човек. Превръщането е сходно. И все пак мотивите и 

целта са съвсем различни. Вероятно сходствата са само вербални.  

M: Подканата или принудата да страдаш съдържа насилие в себе си, 

а плодът на насилието не може да бъде сладък. Има определени житейски 

ситуации, които са неизбежно болезнени и човек трябва да ги приема 

мимоходом. Има и определени ситуации, създадени от теб самия, нарочно 
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или по невнимание. А от тях трябва да си научиш урока, за да не се 

повтарят отново.  

П: Изглежда че трябва да страдаме, за да се научим да преодоляваме 

болката.  

M: Болката трябва да бъде претърпяна. Няма такова нещо като 

преодоляване на болката и никаква подготовка не е необходима. 

Подготовката е за бъдещето, развитието на отношение е признак на страх.  

П: Щом вече знам как да посрещам болката, съм свободен от нея, а 

не боящ се от нея и следователно съм щастлив. Точно същото се случва и 

със затворника. Той приема наказанието си като справедливо и правилно и 

е в мир със затворническата управа и с държавата. Всички религии не 

правят нищо друго, освен да проповядват приемане и отдаване. Насърчават 

ни да се признаем за виновни, да се чувстваме отговорни за всички злини 

по света и да посочваме себе си като единствената причина за тях. Моят 

проблем е следният: не мога да видя особена разлика между промиването 

на мозъци и садханата, освен че при садханата човек не е ограничаван 

физически. Елементът на принудително внушение присъства и в двете.  

M: Както каза, сходствата са повърхностни. Няма нужда да зацикляш 

върху тях.  

П: Господине, сходствата не са повърхностни. Човекът е сложно 

същество и може да бъде едновременно обвинител и обвиняем, съдия, 

пазач и екзекутор. Няма много доброволни елементи в една "доброволна" 

садхана. Човек е движен от сили отвъд собствената си компетентност и 

контрол. Не мога да променя дори малко умствения си метаболизъм, както 

и физическия, освен чрез болезнени и продължителни усилия – което 

всъщност представлява йога. Питам единствено следното: дали Махарадж 

е съгласен с мен, че йога предполага насилие?  

M: Съгласен съм, че йога, така, както я представяш ти, означава 

насилие, а аз никога не подкрепям каквато и да е форма на насилие. Моят 

път е абсолютно ненасилствен. Имам предвид точно това, което казвам: 

ненасилствен. Разбери сам за себе си какво е това. Аз просто казвам: той е 

ненасилствен.  

П: Не преиначавам значението на думите. Когато един Гуру иска от 

мен да медитирам по шестнадесет часа на ден през останалата част от 

живота си, аз не мога да направя това, без да приложа екстремно насилие 

върху себе си. Този Гуру прав ли е, или греши?  

M: Никой не може да те накара да медитираш по шестнадесет часа на 

ден, освен ако ти не пожелаеш да го направиш. Това е просто начин да ти 

се каже: "остани със себе си, не се губи сред другите". Учителят ще чака, 

но умът е нетърпелив.  

Не учителят, а умът упражнява насилие и се страхува от собствената 

си жестокост. Всичко от ума е относително – грешка е да се прави на 

абсолютно.  
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П: Ако остана пасивен, нищо няма да се промени. Ако съм активен, 

ще трябва да приложа насилие. Има ли нещо, което мога да направя, което 

да не е нито безплодно, нито насилствено? 

M: Разбира се, има начин, който не е нито насилствен, нито 

безплоден, но все пак е изключително ефективен. Просто се виж такъв, 

какъвто си, приеми се какъвто си и навлизай все по-дълбоко в това, което 

си. Насилието и ненасилието описват твоето отношение към другите; 

собствената ти същност по отношение на теб самия не е нито насилствена, 

нито ненасилствена, тя или осъзнава, или не осъзнава себе си. Ако познава 

себе си, каквото и да прави, ще е правилно; ако не се познава, каквото и да 

прави, ще бъде погрешно.  

П: Какво имате предвид, когато казвате: „Познавам себе си такъв, 

какъвто съм“?  

M: Преди ума - аз съм. „Аз съм“ не е мисъл в ума; умът се случва на 

мен, аз не се случвам на ума. А тъй като времето и пространството са в 

ума, аз съм отвъд времето и пространството, вечен и вездесъщ.  

П: Сериозно ли говорите? Наистина ли имате предвид, че 

съществувате навсякъде и по всяко време?  

M: Да, това имам предвид. За мен това е толкова очевидно, колкото е 

свободата на движението за теб. Представи си как едно дърво пита някоя 

маймуна: „Ти наистина ли твърдиш, че можеш да се придвижваш от едно 

място на друго?“ А маймуната отговаря: „Да, точно така.“  

П: Свободен ли сте и от причинността? Можете ли да правите 

чудеса?  

M: Самият свят е едно чудо. Аз съм отвъд чудесата – съвсем 

нормален съм. При мен всичко се случва така, както трябва. Не се меся в 

творението. От каква полза са ми дребните чудеса, когато най-великото 

чудо се случва през цялото време? Каквото и да виждаш, ти всъщност 

винаги виждаш собственото си битие. Навлизай все по-дълбоко в себе си, 

търси вътре, в откриването на себе си няма нито насилие, нито ненасилие. 

Разрушаването на илюзорното не е насилие.  

П: Когато практикувам себеизследване или навлизам навътре в себе 

си с идеята, че това ще ме облагодетелства по един или друг начин, аз все 

още бягам от това, което съм.  

M: Съвсем правилно. Истинското изследване винаги е в нещо, не 

заради нещо. Когато търся как да се сдобия с нещо или да го избегна, аз 

всъщност не изследвам. За да знам нещо, аз трябва да го приема - тотално.  

П: Да, за да позная Бог, аз трябва да приема Бог – колко плашещо! 

M: Преди да можеш да приемеш Бог, трябва да приемеш себе си, 

което е дори още по-плашещо. Първите стъпки в приемането на себе си 

изобщо не са приятни, защото човек не се натъква на приятна гледка. 

Нужно е да събереш цялата си смелост, за да продължиш напред. Това, 

което помага, е тишината. Вгледай се в себе си в пълна тишина, недей да 
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си даваш описания. Вгледай се в съществото, което вярваш, че си, и помни 

– ти не си това, което виждаш. „Аз не съм това – какво съм аз?“ е 

движението на себеизследването. Няма други средства за освобождение, 

всички средства забавят. Решително отхвърли това, което не си, докато 

истинското ти Себе се появи в своята божествена празнота, в своето 

несъществуване като нещо.  

П: Светът преминава през бързи и критични промени. Виждаме ги с 

голяма яснота в САЩ, въпреки че се случват и в други държави. От една 

страна се увеличава престъпността, а от друга – неподправената святост. 

Създават се общности и някои от тях са на много високо ниво откъм 

интегритет и аскетичност. Изглежда, че злото се самоунищожава чрез 

собствения си успех, подобно на огън, който изгаря горивото, което го 

захранва, докато доброто, също като живота, се самоподдържа.  

М: Докато делиш събитията на добри и лоши, може би си прав. 

Всъщност доброто се превръща в зло и злото - в добро, в момента на 

тяхното осъществяване.  

П: Ами любовта?  

M: Когато се превърне в похот, тя става разрушителна.  

П: Какво е похотта?  

M: Да помниш, да си въобразяваш, да очакваш. Тя е сетивна и 

вербална. Форма на пристрастяване.  

П: Въздържанието или брахмачаря задължително ли е в Йога?  

M: Животът на ограничение и потискане не е Йога. Умът трябва да е 

свободен от желания и да е спокоен. Това идва с вникването, а не с 

решителността, която не е нищо друго, освен различна форма на паметта. 

Вникващият ум е свободен от желания и страхове.  

П: Как мога да накарам себе си да вникна?  

M: Като медитираш, което означава да обръщаш внимание. Осъзнай 

напълно проблема си, огледай го от всички страни, виж какво влияние 

оказва върху живота ти. После го остави на мира. Не можеш да направиш 

нищо повече от това.  

П: Това ще ме направи ли свободен?  

M: Свободен си от това, което си осъзнал. Външните изражения на 

свободата могат да отнемат време, докато станат видими, но те вече са там. 

Не очаквай съвършенство. В проявлението няма съвършенство. Детайлите 

трябва да са в сблъсък. Нито един проблем не бива разрешен напълно, но 

можеш да се отдръпнеш от него на ниво, където той не оперира. 

Глава 101 - Джнани нито захваща, нито задържа. 

Питащ: Как действа един джнани, когато иска нещо да бъде 

направено? Прави ли планове, обмисля ли подробностите, изпълнява ли 

ги?  
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Махарадж: Джнани вниква в ситуацията напълно и веднага знае 

какво трябва да се направи. Това е всичко. Останалото се случва от само 

себе си, при това до голяма степен несъзнателно. Отъждествяването на 

джнани с всичко, което е, е толкова пълно, че по същия начин, както той 

откликва на вселената, вселената откликва на него. Той е абсолютно 

уверен, че след като една ситуация е била разпозната, събитията ще се 

задвижат в адекватен отговор. Обикновеният човек е персонално загрижен, 

той пресмята рисковете и шансовете си, докато джнани остава невъвлечен, 

сигурен, че всичко ще се случи така, както трябва; и няма особено 

значение какво се случва, защото накрая възстановяването на баланса и 

хармонията е неизбежно. Сърцевината на нещата е в покой.  

П: Разбрах, че личността е илюзия и будната непривързаност, без 

загуба на идентичността, е нашата допирна точка с реалността. Бихте ли 

ми казали, моля, в момента вие личност ли сте или себеосъзнаваща 

идентичност?  

M: И двете. Но истинското Себе не може да бъде описано, освен с 

термини, предоставени от личността, термини за това какво не съм. 

Всичко, което можеш да кажеш за личността, не е Себето, и не можеш да 

кажеш нищо за Себето, което не би се отнасяло до личността, такава, 

каквато е, каквато би могла да бъде, каквато трябва да бъде. Всички 

характерни качества са личностни. Реалното е отвъд всякакви качества.  

П: Може би понякога сте Себето, а понякога личността?  

M: Как бих могъл? Личността е това, което изглежда, че съм за 

другите личности. За себе си аз съм безграничната шир на съзнанието, в 

което безброй личности се появяват и изчезват в безкрайна 

последователност.  

П: Как тази личност, която за вас е съвсем илюзорна, на нас ни 

изглежда реална?  

M: Ти, Себето, което е коренът на цялото съществуване, съзнание и 

радост, придаваш своята реалност на всичко, което възприемаш. 

Придаването на тази реалност неотменно се случва в настоящия момент и 

в никой друг, защото миналото и бъдещето са само в ума. „Битието“ се 

отнася само до сегашния момент.  

П: Вечността не е ли също и безкрайна?  

M: Времето е безкрайно, въпреки че е ограничено, вечността е в 

мигновеното сега. Ние го пропускаме, защото умът ни непрестанно снове 

между миналото и бъдещето. Той не спира, за да се фокусира върху сега. 

Това може да се случи сравнително лесно, ако се засили интереса към 

него.  

П: Какво засилва интереса?  

M: Задълбочеността, признакът на зрелостта.  

П: А как се постига зрялост?  
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M: Като поддържаш ума си ясен и чист, като живееш живота си в 

пълно осъзнаване на всеки момент, така както се случва, като изучаваш и 

разтваряш желанията и страховете си в момента, в който възникнат.  

П: Възможна ли е изобщо подобна концентрация?  

M: Опитай. Лесно е, ако се прави стъпка по стъпка. Енергията 

произтича от задълбочеността.  

П: Установявам, че не съм достатъчно задълбочен.  

M: Да предадеш себе си е тъжна история. Това разлага ума като рак. 

Лекарството е в яснотата и интегритета на мисленето. Опитай да разбереш, 

че живееш в свят на илюзии, изучи ги и разкрий корените им. Самият опит 

да направиш това ще те направи задълбочен, защото в правилното усилие 

има блаженство.  

П: Къде ще ме отведе това?  

M: Къде може да те отведе, освен към собственото ти съвършенство? 

Щом веднъж се установиш в сега, няма къде другаде да отидеш. Това, 

което си, отвъд времето, ти го изразяваш вечно.  

П: Вие един ли сте или сте много?  

M: Аз съм един, но изглеждам като много.  

П: Защо изобщо този един се появява?  

M: Хубаво е да бъдеш и да бъдеш съзнателен.  

П: Животът е тъжен.  

M: Невежеството предизвиква тъга. Щастието следва вникването.  

П: Защо трябва невежеството да е болезнено?  

M: То е в корена на всички желания и страхове, които са болезнени 

състояния и източник на безброй грешки.  

П: Виждал съм хора, за които се предполага, че са осъзнали това, да 

се смеят и да плачат. Това не показва ли, че те не са свободни от желания и 

страхове?  

M: Те могат да се смеят и да плачат в зависимост от обстоятелствата, 

но вътрешно са изпълнени със спокойствие и яснота и наблюдават 

отстрани собствените си спонтанни реакции. Външният вид лъже, особено 

при един джнани.  

П: Не ви разбирам.  

M: Умът не може да разбере, защото е научен да захваща и да 

задържа, докато джнани нито захваща, нито задържа.  

П: За какво се държа аз, а вие не?  

M: Ти си създание на спомените; поне си въобразяваш, че си. Аз съм 

изцяло невъобразим. Аз съм каквото съм, невъзможно да бъда отъждествен 

с което и да било физическо или умствено състояние.  

П: Едно нещастие би разбило равновесието ви.  

M: Странното е, че това не се случва. За моя изненада си оставам 

такъв, какъвто съм – чиста осъзнатост, будна за всичко, което се случва.  

П: Дори и в мига на смъртта? 
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M: Какво значение има за мен, че тялото умира?  

П: Нямате ли нужда от него, за да сте в контакт със света?  

M: Не се нуждая от света. Нито пък съм в него. Светът, за който 

мислиш ти, се намира в собствения ти ум. Аз мога да го видя през очите и 

ума ти, но съм напълно наясно, че той е проекция от спомени; той влиза в 

допир с реалността само в мига на осъзнаването, който може да е само 

сега. 

П: Изглежда единствената разлика между нас е, че докато аз 

продължавам да твърдя, че не познавам истинското си Себе, вие твърдите, 

че го познавате добре; има ли някаква друга разлика между нас?  

M: Между нас няма разлика; нито пък мога да твърдя, че познавам 

себе си; знам, че не подлежа на описания и дефиниции. Има една 

необятност, надхвърляща и най-широкия обхват на ума. Тази необятност е 

моят дом, тази необятност съм аз самият. И тази необятност е също така и 

любов.  

П: Вие виждате любов навсякъде, докато аз виждам омраза и 

страдание. Историята на човечеството е история, изпълнена с убийства – 

индивидуални и масови. Няма друго живо същество, което да убива с 

такова удоволствие.  

M: Ако се задълбочиш в мотивите, ще откриеш любов – към себе си 

и към своето. Хората се бият за това, което си въобразяват, че обичат.  

П: Със сигурност любовта им е истинска, щом са готови да умрат за 

нея.  

M: Любовта е безгранична. Тази, която е ограничена само до 

малцина, не може да се нарече любов.  

П: Познавате ли такава безгранична любов?  

M: Да.  

П: Какво е усещането?  

M: Всичко е обичано и е достойно за любов. Нищо не е изключено.  

П: Нито дори грозното и престъпното?  

M: Всичко се намира в съзнанието ми; всичко е мое. Лудост е човек 

да се разделя чрез харесване и нехаресване. Аз съм отвъд тях. Нищо не ми 

е чуждо.  

П: Да си свободен от харесване и нехаресване е състояние на 

безразличие.  

M: В началото може да изглежда и да се усеща по този начин. Бъди 

упорит в това безразличие и то ще разцъфти във всепроникваща и 

всеобхватна любов.  

П: Има моменти в живота, когато умът се превръща в цвете и 

пламък, но това състояние не продължава дълго и животът се връща към 

ежедневната си сивота.  

M: Когато се занимаваш с конкретното, там властва закона на 

непостоянството; постоянното не може да бъде преживяно, защото то няма 
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граници. Съзнанието предполага редуване, промяна следваща промяна, 

когато едно нещо или състояние достига до своя край и започва друго; но 

това, което няма граници, не може да бъде преживяно в общоприетия 

смисъл на думата. Човек може само да бъде това нещо, без да го знае, но 

той може да знае какво то не е. То със сигурност не е цялото съдържание 

на съзнанието, което е във вечно движение.  

П: Ако неподвижното не може да бъде познато, какъв е смисълът и 

целта на осъзнаването му?  

M: Да осъзнаеш неподвижното означава сам да станеш неподвижен. 

А целта е добруването на всичко живо.  

П: Животът е движение, неподвижността е смърт. С какво смъртта 

може да бъде полезна на живота?  

M: Говоря за вътрешна непоклатимост, не за физическа 

неподвижност. Човек става непоклатим в смълчаността. Превръщаш се в 

сила, която възприема всичко по правилния начин. Това може да включва, 

а може и да не включва, интензивна външна активност, но умът остава 

задълбочен и притихнал.  

П: Докато наблюдавам ума си, откривам, че той постоянно се мени, 

настроенията се сменят в безкрайно разнообразие, докато вие сякаш сте 

неизменно в едно и също настроение на радостна благосклонност.  

M: Настроенията са в ума и нямат значение. Влез навътре, отиди 

отвъд тях. Престани да се прехласваш по съдържанието на твоето 

съзнание. Когато достигнеш до по-дълбоките пластове на истинското си 

битие, ще откриеш, че повърхностните игри на ума почти не те засягат.  

П: Значи игри все пак ще има?  

M: Притихналият ум не е мъртъв ум.  

П: Съзнанието винаги се движи – това е факт, който може да се 

наблюдава. Неподвижно съзнание е оксиморон. Когато говорите за 

притихнал ум, какво представлява той? Не е ли умът същото като 

съзнанието?  

M: Не трябва да забравяме, че думите се използват по много начини, 

според контекста. Фактически има твърде малка разлика между 

съзнаваното и несъзнаваното – в същността си те са едно и също. Будното 

състояние се различава от дълбокия сън по присъствието на свидетеля. Лъч 

осъзнатост осветява част от ума ни и тази част се превръща в нашия сън 

или в будното ни съзнание, докато осъзнатостта се появява като свидетел. 

Свидетелят обикновено познава само съзнанието. Садханата се състои в 

това свидетелят първо да се обърне към неговата съзнателност, а после да 

се обърне към себе си в собствената си осъзнатост. Себеосъзнаването е 

Йога. 

П: Ако осъзнатостта е всепроникваща, тогава значи ли, че един 

слепец щом стане реализиран ще може да вижда?  
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M: Смесваш сетивността с осъзнатостта. Джнани познава себе си 

такъв, какъвто е. Той също осъзнава, че тялото му е увредено и че умът му 

е лишен от цяла една гама от сетивни възприятия. Но на него не му влияе 

нито наличието на зрение, нито липсата му. 

П: Въпросът ми е по-специфичен: когато един слепец стане джнани, 

ще се възстанови ли зрението му, или не?  

M: Ако очите и мозъкът му не претърпят обновление, как би могъл 

да вижда? 

П: Но те ще претърпят ли обновление?  

M: Може би да, може би не. Всичко зависи от съдбата му и милостта. 

Но джнани притежава един вид спонтанно, несетивно възприятие, което 

му позволява да узнава нещата директно, без посредничеството на 

сетивата. Той е отвъд възприемаемото и описуемото, отвъд категориите за 

време и пространство, име и форма. Той не е нито възприеманото, нито 

възприемащият, а е простият и универсален фактор, който прави 

възприятието възможно. Реалността се намира вътре в съзнанието, но тя не 

е съзнанието, нито каквото и да е от неговото съдържание.  

П: Кое е фалшивото – светът или моето знание за него?  

M: Съществува ли свят отвъд твоето знание? Можеш ли да отидеш 

отвъд това, което знаеш? Можеш да постулираш за свят извън ума ти, но 

той ще си остане просто концепция – недоказана и недоказуема. Твоето 

преживяване е твоето доказателство и то е валидно само и единствено за 

теб. Кой друг може да има твоето преживяване, щом другата личност е 

реална само дотолкова, доколкото присъства в твоето преживяване?  

П: Наистина ли съм толкова безнадеждно самотен?  

M: Да, като личност. В истинското ти битие ти си цялото.  

П: Вие част от света, който се намира в съзнанието ми, ли сте, или 

сте независим?  

M: Това, което виждаш ти, си е твое, а това, което виждам аз, е мое. 

Двете имат много малко общо помежду си.  

П: Трябва да има някакъв общ фактор, който ни обединява.  

M: За да се открие общият фактор, трябва да изоставиш всички 

различия. Само универсалното е общо.  

П: Това, което ми прави впечатление като извънредно странно е, че 

докато казвате, че аз съм само продукт на спомените си и печално 

ограничен, аз създавам обширен и богат свят, в който се съдържа всичко, 

включително вие и вашите учения. Трудно ми е да проумея как тази шир 

се създава и съдържа в моята миниатюрност. Може би вие ми давате 

цялата истина, но аз схващам само малка част от нея.  

M: Да, факт е, че миниатюрното проектира цялото, но то не може да 

съдържа цялото. Колкото и велик и завършен да е твоят свят, той е 

противоречив и преходен и изцяло илюзорен.  
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П: Може да е илюзорен, но е удивителен. Когато виждам и слушам, 

докосвам, подушвам и вкусвам, мисля и чувствам, спомням си и си 

представям, не мога да не се удивя на чудодейната си креативност. Гледам 

през микроскопа или телескопа и виждам чудеса, изследвам атома и чувам 

шепота на звездите. Ако аз съм единственият създател на всичко това, 

значи наистина съм Бог! Но ако аз съм Бог, защо виждам себе си като 

толкова дребен и безпомощен?  

M: Ти си Бог, но не го знаеш.  

П: Ако аз съм Бог, значи светът, който създавам, би трябвало да е 

истински.  

M: Той е истински в същността, но не и в проявлението. Бъди 

свободен от желанията и страховете си и погледът ти изведнъж ще се 

проясни и ще видиш всичко такова, каквото е. Или пък можеш да кажеш, 

че сатогуна създава света, тамогуна го помрачава, а раджогуна го 

изкривява. 

П: Това не ми говори много, тъй като ако попитам какво са гуните, 

отговорът ще бъде: това, което създава; това, което помрачава; това, което 

изкривява. Фактът си остава – случило ми се е нещо невероятно, а аз не 

разбирам какво се е случило, как и защо.  

M: Е, удивлението е началото на мъдростта. Да се удивляваш 

постоянно и последователно е садхана.  

П: Намирам се в свят, който не разбирам, и следователно се 

страхувам от него. Така се чувстват всички.  

M: Ти си отделил себе си от света, затова той ти причинява болка и 

те плаши. Открий грешката си и бъди свободен от страха.  

П: Искате от мен да се откажа от света, докато моето желание е да 

бъда щастлив в него.  

M: Ако желаеш невъзможното, кой би могъл да ти помогне? 

Ограниченото е длъжно да причинява болка и удоволствие, които се 

редуват. Ако търсиш истинско щастие, неуязвимо и неизменно, трябва да 

оставиш света с неговите болки и удоволствия зад гърба си.  

П: Как се постига това?  

M: Простото отказване от физическото е признак за искреност, но 

сама по себе си искреността не дава свобода. Трябва да има 

проникновение, което идва с будната възприемчивост, пламенно 

изследване и проучване в дълбочина. Трябва да работиш неуморно за 

собственото си спасение от греха и скръбта.  

П: Какво е грях?  

M: Всичко, което те обвързва. 
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Приложение 1 - Нисарга йога 

В скромното жилище на Шри Нисаргадатта Махарадж човек не би 

имал представа в кой период от човешката история се намира, ако не бяха 

електрическите светлини и шумовете на уличното движение. В неговата 

малка стая има атмосфера на безвремие; обсъжданите въпроси са 

предвечни - валидни за всички времена; начинът, по който биват изложени 

и изследвани също е извън времето; вековете, хилядолетията и югите 

отпадат и човек се среща с въпроси, неизмеримо древни и вечно нови. 

Проведените дискусии и предадените учения биха били същите 

преди десет хиляди години и ще бъдат същите след десет хиляди години. 

Винаги ще има съзнателни същества, които ще се учудват от факта, че са 

съзнателни и ще са любопитни за причината и целта на това. Откъде съм? 

Кой съм аз? Накъде отивам? Тези въпроси нямат нито начало, нито край. И 

е изключително важно да знаем отговорите, защото без напълно да 

разберем себе си, както във времето, така и извън него, животът ще бъде 

просто сън, наложен ни от сили, които не познаваме, с цел, която не можем 

да проумеем.  

Махарадж не е учен. Зад родния му език маратхи няма ерудиция, той 

не цитира авторитети, рядко споменава свещените писания; изумително 

богатото духовно наследство на Индия му е по-скоро вътрешно присъщо, 

отколкото наложено. Около него никога не е бил построяван богат ашрам 

и повечето от последователите му са скромни работници, които ценят 

възможността от време на време да прекарат по някой друг час с него.  

Простотата и смирението са основните принципи в живота и 

учението му; той никога не застава над останалите нито физически, нито 

духовно; същността на битието, за която говори, той вижда така ясно във 

всеки друг, както и в себе си. Той признава, че докато той я осъзнава, 

много други все още не могат, но тази разлика е временна и незначителна, 

освен за ума и неговото вечно променящо се съдържание. Когато го 

попитат за неговата йога, той казва, че няма такава, че няма система, която 

да предложи, няма теология, космология, психология или философия. Той 

познава истинската природа – своята и на тези, които го слушат – и я 

посочва. Слушателят не може да я види, защото не вижда явното по прост 

и директен начин. Всичко, което знае, го знае чрез ума си, стимулиран от 

сетивата. Той дори не подозира, че самият ум е сетиво сам по себе си.  

Нисарга
2
 йога, „естествената“ йога на Махарадж, е смущаващо 

проста – умът, който поражда всичко, трябва да разпознае и да проникне в 

собственото си съществуване, не да съществува като такъв или онакъв, тук 

или там, тогава или сега, а просто като свободно от времето битие.  

                                                           
2 Нисарга - естествено състояние, присъщо предразполагане 
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Това предвечно битие е източникът както на живота, така и на 

съзнанието. По отношение на времето, пространството и причинността то 

е всемогъщо, бидейки безпричинна причина; всепроникващо, вечно, в 

смисъл, че е безначално, безкрайно и вечно присъстващо. Бидейки 

непричинено, то е свободно; бидейки всепроникващо, то знае; бидейки 

неделимо, то е щастливо. То живее, обича, забавлява се непрестанно, 

отново и отново променяйки формата на вселената. Всеки човек го има, то 

е всеки човек, но не всички се познават такива, каквито са, и затова се 

идентифицират с името и формата на телата си и със съдържанието на 

съзнанието си.  

За да поправи тази погрешна представа за собствената реалност, 

единственият начин е човек напълно да осъзнае как работи умът и да го 

превърне в инструмент за себепознание. Отначало умът е бил оръжие в 

борбата за биологично оцеляване. Трябвало е да научи законите и 

принципите на природата, за да я покори. Това той го е направил и го 

прави, понеже умът и природата, когато работят ръка за ръка могат да 

издигнат качеството на живота на едно по-високо ниво. Но в процеса умът 

усвоил изкуството на символното мислене и комуникацията, изкуството и 

умението на езиковото общуване. Думите станали важни. Идеите и 

абстракциите се представяли за реалност, концептуалното заменило 

реалното и резултатът е, че днес човекът живее във вербален свят, гъмжащ 

от думи и доминиран от тях.   

Очевидно, за да се справяме с нещата и хората, думите са 

изключително полезни. Но те ни карат да живеем в изцяло символен свят 

и, следователно, нереален. За да избягаме от този затвор на вербалния ум и 

да навлезем в реалността, трябва да умеем да преместваме фокуса си от 

думата към това, за което тя се отнася, към самото нещо.  

Най-често използваната дума и тази, натоварена с най-много емоции 

и идеи, е думата „аз“. Умът има склонност да я включва в какво ли не – от 

тялото до Абсолюта. На практика тя служи като указател към 

преживяване, което е директно, непосредствено и изключително значимо. 

Да бъдеш и да осъзнаваш, че си, е най-важното нещо. И, за да ни 

заинтересува, едно нещо трябва да е свързано с нашето съзнателно 

съществуване, което е фокалната точка на всяко желание и страх. Защото 

основната цел на всяко желание е да засили и да придаде интензитет на 

това усещане за съществуване, докато в сърцевината си всеки страх е 

страхът от нашето изличаване.  

Ядрото на Нисагра йога се състои в това да се гмурнеш в чувството 

за „аз“, така реално и витално, за да се достигне до неговия източник. 

Понеже не е продължително, това чувство за "аз" трябва да има някакъв 

източник, от който произтича и към който се завръща. Този свободен от 

времето източник на съзнателно съществуване е това, което Махарадж 

нарича собствена природа, собствено битие, сварупа.  
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Що се отнася до методите на осъзнаване на върховната ни 

идентичност със собственото битие, Махарадж е учудващо резервиран. 

Той казва, че всеки си има свой собствен път към реалността и че не може 

да има общовалидно правило. Но за всички порталът към реалността, по 

какъвто и път да се достигне до него, е чувството „аз съм“. Само когато е 

схванато цялото значение на „аз съм“ и сме отишли отвъд него до 

източника му, може да се осъзнае върховното състояние, което е също така 

първично и крайно. Разликата между началото и края се крие само в ума. 

Когато той е тъмен или бурен, източникът не бива възприет. Когато умът е 

ясен и светъл, той се превръща в изпълнено с вяра отражение на 

източника. Източникът си е винаги същия – отвъд мрака и светлината, 

отвъд живота и смъртта, отвъд съзнателното и несъзнателното.  

Това съзерцание на чувството „аз съм“ представлява простата, лесна 

и естествена йога – Нисарга йога. В нея няма никаква тайнственост, нито 

пък зависимост; не е нужна нито подготовка, нито посвещение. Всеки, 

който се чувства озадачен от самото си съществуване като съзнателно 

същество и искрено желае да открие собствения си източник, може да 

улови винаги присъстващото чувство за „аз съм“ и да го съзерцава усърдно 

и търпеливо, докато облаците, засенчващи ума, се разсеят и сърцевината на 

битието се разкрие в цялото си величие.  

Когато човек е упорит и успее да достигне до плодовете на Нисарга 

йога, в резултат става съзнателен и активен във всичко, в което някога е 

бил несъзнателен и пасивен. Няма разлика в същността - само в 

изражението - като разликата между буцата злато и изработеното от нея 

великолепно украшение. Животът продължава, но става спонтанен и 

свободен, смислен и щастлив. Махарадж обяснява по най-понятен начин 

това естествено, спонтанно състояние, но както един слепец по рождение 

не може да си представи светлината и цветовете, така и непросветленият 

ум не може да прозре смисъла зад тези описания. Изрази като безстрастно 

щастие, любяща непривързаност, безвремие и безпричинност на нещата и 

битието – всички те звучат странно и не предизвикват ответен отговор. 

Ние интуитивно усещаме, че те имат дълбоко значение и дори могат да 

породят у нас странен копнеж по неизразимото, което е предвестник на 

нещата, които предстоят, но това е всичко. Както казва Махарадж: 

„Думите са пътепоказатели, те указват посоката, но те няма да дойдат с 

нас. Истината е плод на задълбочено действие, думите само показват 

пътя.“  

 

Морис Фридман 
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Приложение 2 - Навнатх Сампрадая 

Индуизмът включва безброй секти, вероучения и култове и 

произходът на повечето от тях се губи в далечното минало. Натх 

Сампрадая, по-късно известна като Навнатх Сампрадая
3
, е една от тях. 

Според някои изследователи сектата произлиза от ученията на митичния 

Риши Даттатрея, за когото се смята, че е комбинирана инкарнация на 

светата троица Брахма, Вишну и Шива. Уникалните духовни постижения 

на тази легендарна фигура се споменават в Бхагавата Пурана, 

Махабхарата, а също и в някои по-късни Упанишади. Според други това е 

разклонение на Хатха йога.  

Какъвто и да е неговия произход, учението на Натх Сампрадая с 

времето е придобило сложността на лабиринт и е приело различни форми в 

различните части на Индия. Някои Гурута от Сампрадаята поставят 

ударение върху бхакти, предаността; други върху джнана – познанието; 

трети върху йога – сливането с върховното. В XIV в. откриваме 

Сватмарама Свами, великият хатха йогин, който, скърбейки заради „мрака, 

пораждащ се от многобройните мнения“, запалил лампата чрез прочутия 

си труд „Хатха йога прадипика“, за да го разпръсне.  

Според някои образовани коментатори, Гурутата от линията Натх 

проповядват, че цялото творение е родено от нада (звук) – божествения 

принцип, и бинду (светлина) – физическия принцип, а Върховната 

Реалност, от която произтичат тези два принципа, е Шива. Според тях 

освобождението е вливането на душата в Шива посредством процеса лая
4
 – 

разтварянето на човешкото его, на чувството за „аз“.  

Обаче в ежедневните наставления към поклонниците си, Гурутата от 

линията Натх рядко прибягват до метафизиката, открита от 

изследователите в техните учения. Реално техният подход е абсолютно 

неметафизичен – прост и директен. Въпреки че пеенето на свещени химни 

и набожни песни, както и обожанието на статуи е традиционно за сектата, 

учението й подчертава, че Върховната Реалност може да бъде реализирана 

само в сърцето.  

Натх Сампрадая станала известна като Наванатх Сампрадая, когато в 

даден момент в далечното минало последователите на сектата избрали 

девет от ранните си Гурута като символи на тяхната вяра. Но по 

отношение на имената на тези деветима Учители няма единодушие. Най-

широко възприетият списък обаче е следният: 

  

1. Матсиендранатх 

                                                           
3 Навнатх Сампрадая - традицията на Деветимата Учители (нава - девет, натха - 

учител, сампрадая - традиция) 

 
4  лая – разтваряне 
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2. Горакхнатх 

3. Джаландхарнатх 

4. Кантинатх 

5. Гахининатх 

6. Бхартринатх 

7. Ревананатх 

8. Чарпатнатх 

9. Наганатх 

  

От тези деветима Учители, Гахининатх и Ревананатх са имали 

множество последователи в Южна Индия, включително в Махаращра – 

щатът, откъдето е Шри Нисаргадатта Махарадж. Казват, че Реванантх 

основал своя собствена подсекта и избрал Кадасиддха като главен ученик 

и свой наследник. Последният дал посвещение на Лингаджангам 

Махарадж и Бхаусахиб Махарадж и поверил на грижите им своя ашрам и 

разпространението на учението си. Бхаусахиб Махарадж по-късно създал 

ново движение в традиционното паство, станало известно като Инчегери 

Сампрадая. Сред учениците му били Амбурао Махарадж, Гирималлешвар 

Махарадж, Сиддхарамешвар Махарадж и изтъкнатият философ д-р Р. Д. 

Ренаде. Шри Нисаргадатта Махарадж е пряк ученик и наследник на 

Сиддхарамешвар Махарадж.  

Тук можем да споменем, че въпреки че официално се води 

настоящият Гуру на клона Инчегери на Навнатх Сампрадая, Шри 

Нисаргадатта сякаш не придава голямо значение на сектите, култовете и 

изповеданията, включително на неговите собствени. В отговор на питащ, 

който желаел да се присъедини към Навнатх Сампрадая, той казал: 

„Навнатх Сампрадая е само една традиция, начин на преподаване и 

практика. Тя не значи някакво определено ниво на съзнание. Ако приемеш 

учител от Навнатх Сампрадая като свой Гуру, ти се присъединяваш към 

неговата Сампрадая… Твоята принадлежност е въпрос на собственото ти 

усещане и убеждение. В крайна сметка всичко това е само вербално и 

формално. Всъщност няма нито Гуру, нито ученик, нито теория, нито 

практика, нито невежество, нито осъзнаване. Всичко зависи от това за 

какво се вземаш. Опознай себе си правилно. Няма заместител на 

себепознанието.“  

Учението на Натх Сампрадая предлага на търсещия царския път към 

освобождението, път, в който всичките четири странични пътеки на 

бхакти, джнана, карма и дхяна, сякаш се обединяват. Адинатх Бхаирава, 

за когото се казва, че е проявление на Бог Шива, твърди в своето житие, 

наречено „Натхлингамрита“, че пътят, показан от сектата Натх, е най-

добрият от всички и че води директно към освобождение. 
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Приложение 3 - Речник 

Аватара - Инкарнация, (ава, слизане, долу, аватаран, снизхождане). 

Авякта - Непроявеното, (негативно причастие a, не + вякта, проявено). 

Противоположното —‘вякта’. 

Адхар - Опора. 

Адхи-йога - Върховната йога (адхи – над, върховна + йога) 

Акаш - Пустота, етер като елемент на пространството, небе (а, да + се 

проявиш) 

Ананда - Блаженство, щастие (a, да + нанд, се наслаждаваш). 

Анирвачаня - Необяснимо, (негативо причастие a, не + вачаня, oт вач, 

дума, израз). 

Антахкарана - Психиката, умът, (антар, вътрешен + карана, сетивен 

орган). Умът в събирателен смисъл, като интелигентност (буддхи), его 

(ахамкара) и ум (манас). 

Анубхава - Директно възприятие, преживяване, разпознаване, (ану, след + 

бхав, като се случи). Преживяването, което е постигнато в края на 

действието, възприятието, чувството или мисълта е анубхава. Във всички 

преживявания няма друго преживяване освен „аз“. Така цялата анубхава 

води до принципа „аз съм“. 

Атма, Атман - Върховното Себе, индивидуалната душа, (атм, да 

принадлежиш на себе си). Атман е отвъд всички три гуни на Пракрити. 

Не Атманът е този, който действа, а единствено Пракрити. 

Атма-Бхакти - Обожанието на Върховното, (атман + бхакти, от бхадж, 

да обожаваш, възхваляваш). 

Атма-Пракаш - Светлината на Себето. 

Атмарам - Да се радваш на Себето, (атма, себе + рам, раман, да се 

радваш). 

Ахимса - Ненасилие, въздържане да нараняваме другите в мисли, думи и 

дела (негативен принцип а, не + химса, убиване, нараняване) 

Брахма - Един от боговете на хиндуистката Троица: Брахма, творецът; 

Вишну, поддръжникът и Шива, разрушителят. (брх, да увеличаваш. Брахма 

създава, увеличава). 

Брахмачаря - Въздържание, религиозно ученичество с целомъдрие. 

Брахмачаря в неговия по-широк смисъл означава не само въздържане от 

сексуално въвличане, а свобода от жаждата за всякакви сетивни наслади. 

Брахман - Абсолютът, Върховната Реалност, чиито характеристика са — 

абсолютно съществуване (сат), абсолютно съзнание (чит) и абсолютно 

блаженство (ананда). Според Шанкарачаря Брахман, Абсолютът, има пет 

различни фази: Хиранягарбха, Космическото Себе, Ишвара, личният бог 

във формата на Аватара, Джива, индивидуалната душа, Пракрити, 

преходната Природа и Шакти, съзидателната сила. 

Брахмасми - Аз съм Върховното, (Брахман, Върховното + асми, аз съм, в 

смисъла на "да бъда") ‘аз съм’ (асми) представлява чистата осъзнатост на 
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съществуването на Себето и следователно е израз на чистото съзнание или 

на Пуруша. Когато това чисто съзнание се въвлече в материята чистото ‘аз 

съм’ се превръща в ‘аз съм това’, ‘аз съм това-и-това’. 

Буддхи - Интелигентност, отражението на реалното в ума, (бодхати, да 

различаваш, да знаеш). Буддхи е тази способност, която позволява на ума 

да възприема обекти във феноменалния свят. Докато буддхи функционира 

с посредничеството на ума, не е възможно да се узнае чистото съзнание, 

(будх, да се събудиш, наблюдаваш). 

Бхаджан - Практика на преклонение, молитва (бхадж, да обожаваш). 

Бхакти - Отдаване, обожание, (бхадж, да възхваляваш). Оттук ‘Бхакта’, 

отдаден. 

Бхога, Бхоги - Преживяването на светски радости и скърби, (бхудж, да се 

наслаждаваш, да претърпяваш). ‘Бхоги’, човек въвлечен в светски радости 

и скърби. ‘Бхога Марга’, пътят на преследване на светски радости и 

скърби. 

Вайрагя - Отсъствието на светски желания, (ви, настрана, без + рага, 

желание). Безразличие към нереалното и преходното. Оттук пълно 

отсъствие на всяка привързаност към обекти, които носят удоволствие. 

Вишну - Един от боговете на хиндуистката Троица — Брахма, Вишну и 

Шива. 

Вивека - Различаване, правилно различаване между истинското и 

фалшивото, реалното и нереалното, (ви, настрана, без + века, от корена вик, 

да пресявам, отделям, сортирам). Вивека е израз за духовното съзнание, 

скрито зад ума. Вивека води до вайрагя. 

Вякта - Проявената материя, сътворената Природа, (ви, настрана, без + 

акта, пасивно причастие андж, да осветиш). Оттук създаден, осветен 

продукт. Противоположното на Авякта’. 

Вякти - Личността, външното себе. 

Вяктитва - Личността, ограничената себеидентификация с тялото. 

Гнана - Знание, по-специално висшето знание, получено чрез медитация. 

Най-често изричано като ‘джнана’ (джна, да знаеш), Гнани (Джнани), 

познаващ. Гнана е реализация на единството на всички неща в Брахман. 

Гуни - Атрибути, качества. В Самкхя философията трите атрибути на 

Космическата Субстанция (Пракрити) са: осветляване (саттва), 

активиране (раджас) и ограничаване (тамас). 

Гуру - Духовен учител, наставник. 

Деха - Физическото тяло. 

Деха-Буддхи - Интелектът, който кара човек да идентифицира Себето с 

физическото тяло. 

Джаграт-Сушупти - Буден-дълбок сън, (джагри, да бъдеш буден, 

наблюдателен, внимателен + сушупти, дълбок сън). 
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Джива, Дживатман - Индивидуалната душа, (джив, да живееш). Според 

Веданта джива се появява в резултат на фалшивата идентификация на 

атман с тялото, сетивата и ума. Атман + чувството на вършител, е джива. 

Дигамбара - Голият, този, който е облечен в посоките на пространството 

(диш, дик,четвъртина или посока на небето + амбар, дрехи). 

Йога - Една от шестте системи на хиндуистката философия (от юдж, да 

свържеш или да съединиш). Йога учи на средствата чрез които индивидът, 

духът (дживатма) може да се присъедини или обедини с Универсалния 

Дух (Параматма). Вярва се, че системата Йога е основана от Патанджали. 

Йога-Бхрашта - Човек, който е паднал от високото състояние на Йога. 

Йога-Кшетра - Полето на Йога, физическото тяло (кшетра, поле). 

Йога-Садхана - Духовните практики на Йога. 

Йоги - Този, който практикува Йога. 

Калпана - Въображение, фантазия. 

Карма - Действие, по-специално отговорно действие, добро или лошо, 

(карма, да правиш, действаш); кармата е три вида: санчита (акумулирана 

от предишни раждания), прарабдха (част от миналата карма, която трябва 

да се отработи в настоящия живот) и агами (настоящата карма, която ще 

даде плод в бъдещето). 

Карана - Причина, първичната причина неизменно предшестваща 

резултата, непроявената потенциална причина която по стечение приема 

формата на видим ефект, материалната причина на вселената. Карана е 

космическата енергия в потенциална форма. 

Лила - Игра, забавление, космосът като божествена пиеса. Лила не 

представлява Абсолютната истина на Брахман. Тя е само частична истина, 

която не е различна от неистината. Например, ледът може да бъде описан 

като вода от едни и като пара от други. И двете изявления са частично 

верни. 

Мана, Манас - Умът, разбирането. (ман, да мислиш). Манас е 

способността да мислиш, способността за различаване. В Няя философията 

манас е разглеждан като субстанция различна от Атман, душата. 

Манана - Медитация, съзерцание, (ман, да мислиш). 

Мантра - Напев, химн, инструмент на мисълта, идеални звуци, 

визуализирани като букви и вокализирани като срички (ман, да мислиш + 

наставка за деятелност, тра). Мантрата е група от думи, чието постоянно 

повторение произвежда специфични резултати. 

Марга - Път. 

Махадакаш - Великата необятност на съществуването, вселената от 

материя и енергия, (махат, великото + акаш, небе). 

Маха-Карта - Великият вършител, (маха, велик + карта, вършител, кар, 

да правиш). Умът е великият вършител, понеже е вечно зает, вечно 

заангажиран с едно или друго нещо. 

Маха-Мантра - Великото напяване, (виж Мантра). 
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Маха-Мая - Великата илюзия, Нереалността, (маха, велика + мая, 

илюзия). Мая е илюзорната сила, която покрива. Природата на Мая е да 

заблуждава. Мая е сумата от всички ментални проекции. 

Маха-Мритю - Крайното разтваряне, великата смърт на цялото творение. 

Маха-Саттва - Върховната Хармония, (маха, велико + саттва, битие, 

хармонично съществуване). 

Маха-Таттва - Великата Реалност, Върховното Съзнание, (маха, велика 

+ таттва, реалност, истинска същност). 

Маха-Вакя - Върховно изказване, (вак, дума, звук, израз, вакя, реч, 

изречение, изговорено, Маха-вакя — маха, велико, върховно + вакя, 

изречение, изявление). Четирите декларации на Упанишадите, изразяващи 

най-висшите Ведантически истини, са познати като Махаваки. Те са: 

Праджнанам Брахман (Съзнанието Е Брахман), Ахам Брахмасами (Аз Съм 

Брахман), Тат Твам Аси (Ти Си Това) и Аям Атма Брахма (Себето Е 

Брахман). 

Мокша - Еманципация, освобождение от светското съществуване, (мук, да 

разхлабиш, да освободиш). ‘Мукта’, освободен. 

Мокша-Санкалпа - Решителността да бъдеш свободен от илюзорното, 

мокша, еманципация + санкалпа, решителност). 

Мумукшаттва - Правилно желание, което се състои в искреността да 

узнаеш Върховния Принцип и така да постигнеш освобождение. Във 

Веданта, една от квалификациите да постигнеш Истината, виз. правилно 

различаване (вивека), правилно безстрастие (вайрагя), правилно поведение 

(сат-сампат) и правилно желание (мумукшаттва). Мумукшаттва е 

интензивен копнеж за освобождение. 

Нети-Нети - Не това; не това, аналитичният процес на прогресивното 

отхвърляне на всички имена и форми (нама-рупа), от които е направен 

света, за да можем да стигнем до вечното, Върховната Истина. 

Ниргуна - Необусловеното, без атрибути, (нир, без + гуна, атрибут). 

Нирвана - Крайното разтваряне, унищожаване на пламъка на живота (нис, 

вън + вана, издухан — корен ва, да издухаш). Оттук еманципация от 

материята и отново обединяване с Върховния Дух (Брахман). ‘Нирванти’, 

търсач на Нирвана. 

Нирвикалпа - Свободен от въображение, без модификации на ума, (нир, 

без + викалпа, съмнения; въображение, фантазия). 

Нисарга - Естествен, присъщ, вроден. 

Нивритти - Освобождение от светско съществуване, отхвърляне, (нир, 

без + вритти, от варт, да се обърнеш, завъртиш, начин на живот). 

Парабрахман - Върховната Реалност, (пара, отвъд + Брахман, Върховната 

Реалност). 

Парамакаш - Великата необятност, свободната от време и пространство 

Реалност (парам, най-висшата, най-отдалечена, най-велика + акаш, 

празнота). Оттук Абсолютното Битие. 
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Парамартха - Върховната истина (пара, отвъд + артха, цел, истинско 

знание). 

Правритти - постоянната активност, склонността към светски живот, 

(пра, преди +вритти, начин на живот). 

Прагна - Несебесъзнаващо знание, когнитивно съзнание, чисто осъзнаване. 

Също писано като ‘праджна’ (праджин, мъдър, пра, висш + джна, да 

знаеш). Праджна означава висше съзнание. 

Пракрити - Космическата Субстанция. Оригиналната непричинена 

причина на феноменалното съществуване, която е безформена, 

неограничена, неподвижна, вечна и всепроникваща, (пра, преди, пръв + 

кар, да направиш). Нарича се също ‘Авякта’. 

Пралая - Пълното разтваряне, когато космосът се разваря в Непроявения 

Абсолют на Върховната Реалност, (пра, преди + лая, изличаване). 

Прана - Диханието на живота, жизненият принцип, (пра, преди + ана, дъх). 

Прарабдха - Съдбата, която е започнала като начинание, (пра, прак, преди 

+ абдхам, аддхи, резервоар). Оттук складираната санчита карма (кармата 

от миналите животи), която е станала съдба в настоящия живот. 

Премакаш - Брахман в неговия аспект на безгранична любов, (прем, 

любов + акаш, необятност, небе). Това е друго име за Чидакаш, но тя 

поставя ударение на любовта, а не на знанието. Любовта е израз на Себето 

чрез сърцето. Премакаш е сърцето + аз съм — аз съм сърцето. 

Пуджа - Обожание, възхвала (пу, пуяти, пута, да пречистиш). 

Пурна - Пълен, завършен, абсолютен, безкраен — използвана за Брахман. 

Пуруша - Космическият Дух, вечната и ефективна причина на вселената, 

която дава началото на съзнанието на всички проявления на материята 

(пракрити). Ограничението на Пуруша в материята е поради ‚аз-а‘ — 

съзнанието родено от многото читта-вритти, които пораждат 

безбройните желания. 

Раджас - Подвижност, активност, енергия, (ра(н)дж, да бъдеш оцветен, 

повлиян, разчувстван). Една от трите съставки на Космическата 

Субстанция (саттва, раджас и тамас) без които другите две не биха 

могли да се проявят. В Йога - егоизъм. 

Сагуна - Проявено състояние с трите ‘гуни’ — саттва, раджас и тамас. 

Върховният Абсолют смятан за притежаващ качества като любов, милост и 

т.н., като различен от Недиференцирания Абсолют на Адвайта Веданта. 

Сад-Чит - Трансцеденталното условие за универсална потенциалност, 

(сат, битие +чит, съзнание). 

Саданубхава - Преживяването на Вечната Реалност, (сада, винаги + 

анубхава, преживяване). 

Садашива - постоянно блаженство, вечно проспериращ, (сада, винаги + 

шива, милостив, благоприятен). 

Садгуру - Истински духовен учител, (сат, истински, трансцедентално 

битие +гуру, учител). 
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Садхана - Практиката, която води до успех ‘Сиддхи‘, (садх, да отидеш 

право в целта, да бъдеш успешен). 

Садху - Аскет (садх, да отидеш право към целта). 

Садчидананда - Върховният Принцип с трите атрибута на абсолютно 

съвършенство, (сат, битие + чит, съзнание + ананда, блаженство). 

Самадхи - Свръхсъзнателно състояние, дълбока медитация, транс, 

възторжена абсорбция, (сам, заедно + a, да + дхи, да сложиш, да 

съединиш). Практика или Йога, в която търсещият (садхака) става едно с 

обекта на своята медитация (садхя), постигайки така абсолютно 

блаженство. Самадхи е от пет типа: савикалпа, визуализирайки сетивен 

обект (обикновено идеал или бог) в дуалистичната сфера; нирвикалпа, 

отвъд всички съмнения, имена и форми; ниссанкалпа, всички желания 

спират да се появяват като ‘санкалпа’, нирвриттик, дори неволните мисли 

(вритти) спират; нирвасана, дори несъзнателния подем на ‘васаните’ е 

прекратен. 

Самвид - Истинска осъзнатост. 

Самскара - умствено впечатление, памет (санс, заедно + кара, действие; да 

събереш). Наречено също васана, остатъчно впечатление. 

Сат - Трансцеденталният аспект на Върховният Принцип в дейно условие, 

(причастие на корена ас, да бъдеш). Противоположност — ‘асат’. 

Сат-Санг - Асоциацията с истински и мъдри хора, (сат, истински, мъдър 

+ санг, асоциация). 

Саттва - Битие, съществуване, истинско същество, (сат, битие + 

абстрактна наставка, тва). В Йога е качеството на чистота и доброта. 

‘Саттвичен’, чист, истински. 

Саттванубхава - Преживяване (aнубхава) на истинската хармония на 

вселената (саттва, битие). 

Сатякама - Този, който копнее за Върховната Истина, (сатя, истина, 

Брахман + кама, камана, желание). 

Сатям-Шивам-Сундарам - Истински, добър, красив — сатям (абстрактна 

форма на сат, истински), шивам (Шива, благоприятен, благосклонен), 

сундарам (сундар, хубав). 

Сварга - Божествените региони. 

Сварупа - Собствената форма, природа, характер, (сва, своята собствена + 

рупа, фин елемент или форма). 

Сиддха - Реализиран човек, такъв който е постигнал съвършенство, (садх, 

да отидеш право в целта, да си успял). 

Смарана - Помнене, умствена рецитация. 

Сохам - Аз съм Той (со, той + ахам, аз съм). 

Сутратма - Свързващото звено между всички същества, (сутра, връзка, 

нишка +атма, душа). Подобният на нишка поддръжник на проявените 

светове, оттук Чистото Съзнание, което е субстратумът на всички 
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същества. Махарадж използва думата за акумулираната карма от живот 

към живот. 

Тамас - Тъмнина, инертност, пасивност. Една от трите съставки (гуни) на 

Космическата Субстанция, виз. саттва, раджас и тамас. 

Тат-Сат - Това е Истината (тат, това + сат, истина, Битие, Реалност). 

Свещеният текст е ‘Ом Тат Сат’, в който Брахман е идентифициран с всеки 

един от трите свята. 

Таттва - Истинската същност, Реалност, (тад, тат, това + тва, 

абстрактна наставка, т.е. ‘това‘). 

Турия - Свръхсъзнателното състояние на самадхи, (турия, четвърто) 

четвъртото състояние на душата, в което тя става едно с Брахман, най-

висшето осъзнаване. 

Туриятита - отвъд най-висшето осъзнаване (турия + атита, отишъл 

отвъд). 

Тяга - Отречение. Тяга е отхвърлянето на плодовете на всички дейности, 

т.е. тяги трябва да извършва кармата без привързаност и без желание за 

резултатите. 

Упарати - Почивка, отдих, търпимост и отхвърляне на всички сектантски 

обичаи, (упа, към, под, долу + рати, почивка, отдих, от корена рам, да 

задоволиш). Във Веданта едно от шестте постижения (сат-сампат): виз. 

сама, покой; дама, самоограничение; упарати, толерантност; титикша, 

търпение; шраддха, вяра и самадхана, равновесие. 

Четана - Съзнание, вътрешно пробуждане (чит, да възприемаш). 

Чидакаш – Брахман в неговия аспект на безгранично знание, необятността 

на осъзнатостта, чит, да възприемаш + акаш, необятност, небе). Различно 

използвана за съзнание, както индивидуално, така и универсално. 

Чидананда - Съзнание-Блаженство, радостта на духа, (чит, да възприемаш 

+ ананда, радост). 

Чидарам - Радостта на съзнанието, (чит, да възприемаш + рам, да се 

наслаждаваш). 

Чит - Универсалното Съзнание, (чит, да възприемаш). 

Читта - Индивидуалното съзнание, (чит, да възприемаш). Читта е с 

природата на съзнание, което е нематериално, но е засегнато от материята. 

То може да бъде описано като продукт както на съзнанието, така и на 

материята, или Пуруша и Пракрити. Читта съставя всички нива на ума, 

най-ниското от което е манас. 

Шива - Един от боговете на хиндуистката Троица — Брахма, творецът; 

Вишну, поддръжникът и Шива, разрушителят. Шива всъщност означава 

благоприятен, благосклонен. Унищожението на космоса от бог Шива е 

благосклонен акт, понеже унищожението предхожда творението. Шива е 

абсолютната любов на „Аз“ принципа в човека. Като унищожител Той 

допринася за тоталното унищожение на човешкото его. 

Шравана - Слушането на писанията, актът на слушане. 
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Тази колекция от предвечни учения на един от най-великите 

мъдреци на Индия, Шри Нисаргадатта Махарадж, считана от мнозина за 

"съвременна духовна класика", е доказателство за уникалността на живота 

и работата на мъдреца. „Аз съм Това“ (сега в своя девети печат) 

продължава да привлича нови аудитории и да просвещава нетърпеливите 

търсачи на себереализация.  

Шри Нисаргадатта Махарадж беше учител, който не предлагаше 

никаква идеология или религия, но внимателно разкриваше тайната на 

Себето. Неговото послание е просто, директно, и все пак възвишено.  

"Аз съм Това" съхранява диалозите с неговите последователи, които 

идваха от цял свят да търсят насоки за унищожаването на фалшивата 

самоличност. Единствената грижа на мъдреца беше човешкото страдание и 

края на това страдание. Това беше неговата мисия, да ръководи индивида 

към разбирането на истинската си природа и безвремието на битието. Той 

учеше, че умът трябва да разпознае и проникне в своето собствено 

състояние на битие, не "да бъде това или онова, тук или там, тогава или 

сега", а само свободно от времето битие. 

Като един обикновен човек, Махарадж беше семеен и държеше 

малък магазин в Бомбай, където живя и умря през 1981 г. на възраст от 84 

години. Той не беше образован, но беше уважаван и обичан заради 

неговите прозрения в загадката на човешката болка и извънредно 

осветляващата яснота на директната му беседа. Стотици разнообразни 

търсачи прекосяваха земното кълбо и го търсеха в непретенциозния му 

дом, за да го чуят. На всички тях той даде надежда, че "отвъд реалното 

преживяване не е умът, а Себето, светлината, в която се появява всичко ... 

осъзнатостта, в която всичко се случва." 

„Аз съм Това“ е наследство от уникален учител, който подпомага 

читателя към едно по-ясно разбиране на себе си, когато той отново и 

отново идва при Махарадж с вековните въпроси "Откъде идвам?" и "Кой 

съм аз?" и "Накъде отивам?". Слушателите никога не бяха отпращани от 

скромното жилище на Махарадж тогава и не са отпращани и сега. 

 


