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 Откъси 
 

 

Онова, което имаме е част от проучване, което значи, че не бихме желали да знаем предварително. Така че не е 

свързано с промяната на една система от вярвания с друга; не става въпрос да станем будисти а е по – скоро да 

се научим как да наблюдаваме ясно и просто онова, което всъщност се случва.  
 

α 
 

Много от трудностите в дхарма практиката се случват, защото искаме от егото да прави неща, които то не 

може. Умът и съдържимото на ума не са едно и също. Егото е съдържимо на ума. Съдържимото не може да 

направи това, което умът може. Съдържимото е винаги по – малко от самия ум. Да помолиш двадесет души да 

седнат на един стол би било наивно. Да молиш егото да бъде без вкопчване е наивно. Вместо да прекарваш 

време опитвайки да усъвършенстваш ограниченията си, навлез в състояние без ограничения. 
 

α 
 

Основата на Дзогчен практиката е да се озовем в релаксираното, натурално състояние на внимателно 

присъствие. Това състояние не е нещо далечно. Не е нещо мистично или екзотерично. То е винаги там, но е 

скрито от собствения си блясък. Сиянието на собствения ти ум – възникващо като непрекъснат поток от мисли, 

чувства и проявления – е само по себе си основата за не виждане на твоята собствена природа.  
 

α 
 

Мислите идват и си отиват в простора на ума. Речта възниква и отминава в простора на тишината. Движението 

се появява и изчезва в широтата на неподвижното. По този начин каквото и да правим е точно просто каквото е, 

никога откъснато, никога отделно от единното поле на възникване.  
 

α 
 

Много е важно прецизно да разберем какво има предвид будизма под илюзия. Може би по – добър начин за 

превод би бил “невъзможност да бъде уловено”. И като нашият живот се движи момент-след-момент ние или 

можем да присъстваме и да вземем участие в него или да изпаднем във фантазии, но независимо фантазирайки 

или бъдейки тук и сега, никой не може да спре времето.  
 

α 
 

Вече е есен и катеричките са към края на техния много активен период; събират последните си ядки и други 

неща преди зимата. Те ги крият понякога под земята, понякога в малки дупки по дърветата. Паметта на 

катерицата разбира се не е много добра. В ранна пролет често ги виждаме да драскат по земята, опитвайки се да 

открият техните ядки. По същия начин и аз поставях живота си някъде, сложих малко тук, малко там – но 

когато се завърнах не можах да го открия. Защото в действителност ние ме можем да поставяме неща в 

бъдещето. Никой не знае какво ни очаква в бъдеще. Това е голям проблем. 
 

α 
 

Проблемите съществуват на две нива: едното е като събитие а друго е като част от повествованието. Като 

събитие проблемът има начало, среда и край. А като част от повествованието е безкраен. Колкото по – малко 

потъваме в повествованието на егото и колкото повече сме свежи и прецизни с феномените, както те се 

проявяват мигновено, толкова повече яснотата ще прониква в действията ни в света.  
 

α 
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Дзогчен шине 

 
Започнахме тази сутрин с практиката на просто фиксиране на вниманието ни върху дъха или върху външен 

обект. Това е метод за спокойна почивка наречен шине на Тибетски или шамата на Санскрит. Идеята е, че 

поддържайки нашия фокус върху обикновен обект ние няма да се изгубим в разнообразните мисли, чувства и 

други, които възникват и умът ще стане спокоен. 
 

В Дзогчен разбирането за спокойна почивка е леко различно: Природата на ума, така да се каже истинската ни 

природа или състояние или качеството на “аз, мен, себе си” е открито внимателно присъствие, присъствие, 

което не почива върху някакъв обект.  
 

Традиционното будистко описание на нашето обикновено съзнание е, че ние имаме нашите сетивни съзнания и 

други три организиращи съзнания, които действат върху представеното от сетивното съзнание. Всяко от тези 

съзнания възниква с неговия обект. Например нашата кожа е изключително чувствителна, но ако седим 

комфортно ние в действителност не осъзнаваме кожата си. И тогава внезапно имаме усещане и ти искаш да се 

почешеш. Възникването на усещането става с възникване на съзнанието за чувство на допир. Няма 

продължително чувство за усещане на повърхността на кожата. Ставаме съзнателни относно кожата си когато 

нещо въздейства с нея по някакъв начин. Когато имаме силна вглъбеност или фиксация, свързваща съзнанието, 

сетивният орган и неговия обект, имаме един вид опростяване на усещането, като обектът изглежда да е само-

съществуващ, като какъвто и да го приемаме. Приемайки го да бъде какъвто “е”, ние сме приети от него. Друг 
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пример е ако сте в метрото и сте се вглъбили в книгата, която четете, може би няма да забележите че сте спрели 

на вашата спирка и я изпускате. Все пак тези състояния са непостоянни, защото възникват на основата на 

преходни условия.  
 

Във възгледа на Дзогчен, умът по себе си не е едно и също с неговото проявление, нашето съзнание. Нашето 

обичайно усещане за аз, което ние разглеждаме като отделено от света е всъщност част от него. Субект и 

обект възникват заедно и те са еднакви, бъдейки част от потока на непостоянните преживявания. Нашето 

индивидуално его – чувство за аз, което приема себе си като собственик на нашето тяло, е загрижено да 

поддържа здравето и сигурността на тялото. Поради това ние винаги се опитваме да вземем неща от 

заобикалящата среда, които усещаме биха били добри и пазим далеч неща, които усещаме не биха били добри. 

Нашето индивидуално аз се усеща като нещо истинско и само – съществуващо, но е нито истинско, нито само – 

съществуващо. Това означава, че трябва постоянно да бъдем заети, опитвайки да поддържаме нещо, което се 

троши и разпада на части момент след момент. Проблемът тук е неразпознаването, кой е онзи, който има 

преживяването.  
 

Основата на Дзогчен практиката е да озовем в отпуснатото, естествено състояние на внимателно присъствие .  

Това състояние не е нещо далечно. Не е нещо мистично или екзотерично. То е винаги там, но е скрито от 

собствения си блясък. Ако имахте много силна електрическа крушка и гуруто написва смисъла на живота на 

тази крушка и я включва и казва ”Сега прочети смисъла на живота!” то това би било много трудно за нас, 

защото силния блясък на светлината би направил невъзможно да видим какво има там. По същия начин 

сиянието на собствения ти ум – което възниква като непрекъснат поток от мисли, чувства и преживявания – е 

по себе си основа за не виждане на собствената ни природа.  
 

Невежеството не идва от вън, от някъде другаде. Помислете за завесите окачени на прозореца. Ние можем да 

видим, че те са сгънати. Не можем да видим какво има в сгънатото, но то е просто самата завеса. Нищо не е 
добавено към завесата за да крие нещо в сгънатото. Завесата сама по себе си скрива себе си и се скрива без да 

прави каквото и да било. Ние сгъваме себе си в отравяне и идентифициране на себе си с непрекъснатия поток от 

преживявания.  
 

Например нека кажем, че ваш приятел е имал известни трудности на работа. Неговия началник е направил 

нещо не много полезно и сега приятелят ти е много разстроен. Той ти казва за това; ти си доста съчувстващ. 

Той желае да ти каже относно същата случка отново; ти откриваш, че си малко по – малко съчувстващ. Той 

желае да продължи да говори относно това и може би ти би казал нещо като “Сега, стават такива работи!”. 

Имаш предвид, че казваш на приятеля си “Ако продължаваш да си обгърнат от това събитие ти създаваш 

страдание за себе си! Събитието го няма вече. Моментът, в който шефът ти те е тормозил, е свършил. 

Началникът, който продължава да те преследва е само в главата ти, и този началник в главата ти ще е 

щастлив да го прави само докато ти му позволяваш това.” 
 

Нашият мисловен живот е диалогичен: някой е в разговор с някого. Умът е пълен с гласове. Някои от тях са 

гласовете на нашите родители, наши учители и т. н. Когато гласът говори, имаме и отговор. Понякога имаме 

силно негативни вярвания относно себе си, които се появяват под формата на комуникация и ние мислим: “Ах, 

толкова съм глупав!”. Кой говори там? “Аз говоря.” На кого говоря? “На себе си.” Също както шивачът отрязва 

парчета от топ плат, така и ние имаме прекрасни ножици, с които можем да изрежем “аз”, “мен” и “себе си” 

извън непрекъснатия поток от преживявания, създавайки илюзията за три отделни същества. 
 

Какво означава това? Означава драма; означава театър. Трябва да си много добър актьор за да направиш 

монолог; обикновено една сцена е по – интересна ако участват най – малко двама актьори. За щастие ние 

винаги имаме три: аз, мен и себе си. “Днес съм щастлив да ви представя ‘Преживяване в Самсара’, в което аз 

ще разкажа на себе си какво не е наред с мен.” Този тип движение се случва през цялото време. Когато кажем 

“Аз съм глупав!” една мисъл се появява и преминава, също като птица прелитаща в небето. Но когато ние – и 

тук е където езикът става много труден – когато се идентифицираме с мисълта “Аз съм глупав!” това създава 

специфичен вид енергийно свиване. И това свиване е като сгъвката в завесата, така че, когато се появи сгъвка 

ти не можеш да видиш ясно, но всъщност онова, което е скрито е абсолютно нищо.  
 

Така че, кой е бил объркан? Аз съм. Кой е онзи, който е извършил объркването? Аз съм. Каква е основата за 

объркването? Аз съм. Вярването, че аз съм е отделно същество е основата на всички тези обърквания. Кой 

тогава е онзи, който казва “Аз съм”? Чашата в ръката ми е произведена във фабрика, този часовник, който ви 

показвам е направен във фабрика, тези сладки пред мен идват от фабрика и аз, аз идвам от моята майка и татко. 
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Те са моята фабрика. Ако има проблем с продукта не обвинявайте мен, вината е във фабриката. Но всъщност от 

къде идваме ние? 
 

Това е сърцето на дзогчен, наистина да погледнем и видим “Кой е онзи, който е тук? Дали това присъствие или 

осъзнаване идват от нещо?”  
 

Огледало, един традиционен пример 

 
Практиката е просто да се отпуснем и отворим. Тогава без да правим нещо да позволим каквото и да идва, 

просто да дойде. Каквото и да се прояви то идва от само себе си и си отива от само себе си. Няма някой, който 

да го прави и внимателното присъствие, което възприема този момент не прави нищо. Традиционният пример 

за това е огледалото. Огледалото няма съдържимо само по себе си и за това може да показва онова, което е пред 

него. Когато погледнем изображенията на стената в храм, можем да кажем: “Това е изображение на Тара” или 

“Това е изображение на Буда” или “Това е снимка на Далай Лама”. Така да се каже изображението или 

снимката имат определено специфично съдържимо, но не е така с огледалото.  
 

Проявлението в огледалото, отражението, няма субстанция. Има нещо там, защото го виждате, но не можете да 

го уловите. Неуловимо проявление е традиционно наречено проявление и пустота. Това проявление е 

представено на нашето внимателно присъствие и това присъствие по себе си няма собствена субстанция. Това е 

внимателно присъствие и пустота. Сияйният потенциал на огледалото да показва неща е наречен яснота и тази 

яснота е неотделима от пустотата. В цялото това разгъване няма нищо, което може да бъде уловено. Така да се 

каже централното място, което даваме на себе си като его – агент, е ненужно. 
 

Отражението възниква без усилие в огледалото. Мисли, чувства и усещания възникват без усилие, но те след 

това започват да се въртят около централната точка на “Аз съм онзи, който го прави”. Самата централна точка 

на “аз, мен, себе си” е отражение.  
 

Когато отражението претендира да бъде субстанция, вече имате объркване. Обърканата идентификация води до 

заблудата, че нещата също имат субстанция. Усещането, че “аз съществувам, аз съм нещо” води до 

преживяването, че “Всичко, което преживявам е също нещо. Аз съм нещо в свят на неща и някои от тях в този 

свят могат да ме атакуват, някои неща могат да ми помогнат.” Това е което ние наричаме самсара. Мисълта “Аз 

съм нещо” и мисълта “Всичко, което аз преживявам е също нещо” са просто мисли и тези мисли нямат 

собствена субстанция. 
 

Също като да вярваш в Мики Маус. Виждаме Мики Маус; може би по някое време в живота ни ние харесвахме 

Мики Маус. Може би сме имали възглавничка с Мики Маус или би могъл да е Батман или Спайдърмен, би 

могло да бъдат Барби или Моето Малко Пони… всяка фантазия, произлязла от филмовите студиа и продадена 

на родителите на огромна цена, може да бъде повярвана от децата като истински съществуваща. Онова, което 

прави Мики Маус истински е вярата в него. Онова, което прави “мен” истински е вярата. Въпреки това вие 

може да кажете “Мики Маус не е истински, но аз съм!”.  
 

Какво се има предвид, казвайки “аз не съм истински”. В английския език коренът на думата “истински” е 

свързан с думата за “нещо”. “Нещо”, което съществува от само себе си. Но ние можем да видим, че нашите тела 

са зависими от причини и условия. Поради това, че нашите родители са правили секс в определено време, без 

използването на контрацептиви, което може да е било с намерение или не, жената може да открие, че е 

бременна. Това може да бъде един вълнуващ или раздразнителен резултат. След това плодът се развива и ние се 

раждаме. Ние навлязохме в този свят със специфични условия: нашите родители, видът на раждането в болница 

или в къщи, очакванията, които светът има относно нас, специфичният вид посрещане, което ни е оказано. 

Нашите родители, може би силно са желали момче или момиче; майката е искала един пол, бащата друг. Така 

че поради причини и условия – продължителното проявление на много взаимодействащи си културни, 

икономически, социални и т. н. фактори - ние се развихме в това, което сме в момента. Така да се каже няма 

фиксирана вътрешна субстанция, няма “Джеймс – ност” в Джеймс. 
 

Онова, което е наречено “Джеймс” възниква като реакция към обстоятелствата, които не са ”Джеймс”. “Джеймс 

– ността” на “Джеймс” е обусловена от заобикалящата среда и името “Джеймс” е приложимо към феномен 

проявяващ се по различни начини, съгласно обстоятелствата. Не е така сякаш “Джеймс” е някак вътре в себе си 
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като частна лична същност. По – скоро в пресечната точка, където аз и другия се срещат е където “Джеймс” 

възниква.  
 

Така да се каже моето съществуване е перформативно; проявява себе си съгласно обстоятелствата. Някои от 

тези обстоятелства бихме нарекли външни, някои от тях са вътрешни. Има събития в света, също нашите 

спомени, нашите обусловености, видовете позволения и ограничения, които сме имали в детството. 

Психотерапевтите използват технически термини като интроекции (бел.прев.: подсъзнателно възприемане на 

идеи или поведение от другите), коренни вярвания, скриптове или драйвери засягащи това вътрешно 

структуриране. Операциите в тази структура са его – защитите, като проекциите, интроекциите, 

отбранителните разцепвания, кондензирания, измествания и т. н. Има още много технически термини, но 

основно те описват как момент след момент нашето чувство за аз претърпява процес на промяна или 

формиране, или произвеждане, които ние извършваме с цел да поддържаме непрекъснатото усещане, че аз съм 

“аз, мен, себе си”, че аз съм все още себе си.  
 

Ние сме конструирани отвъд конструкциите 

 
Причината да обясняваме нещата по този начин е, че ние започваме да виждаме колко много лепило има в нас. 

Ние сме много пристрастени към конструкциите. Защо? Защото сме конструирани отвъд конструкциите. Ако 

измием цялото лепило и не съберем себе си в едно какво бихме били? Би ли настъпил колапс? Екзистенциална 

криза? Ницше не третираше добре себе си; Киркегор не беше щастливо момче. По принцип осъзнаването на 

екзистенциалния факт, че идентичността няма основа – фактът, че ние сме изхвърлени в един свят, който не сме 

избрали, един свят, който вече има инерция, в който постоянно се опитваме да си проправим път напред и в 

който смъртта е сигурна – това причинява доста безпокойство. Ние усещаме, че трябва да поддържаме себе си 

единни.  
 
Писатели, като Самуел Бекет, са подчертавали безкрайността на чакането, на празнината, на отсъствието, на 

усещането, че нашият живот никога не изглежда някак завършен. Ние сме “В очакване на Годот” (бел.прев. 

“Waiting for Godot” - пиеса на Самуел Бекет), на онзи, който никога не идва, в очакване на щастието, в очакване 

на нашия принц да дойде, в очакване на някаква завършеност на нашето съществуване. Но тъй като нашият 

живот се развива, как би могъл изобщо да бъде завършен. И тогава, ако не е завършен, то кой съм аз? Това е 

съвременната дилема. Наскоро почина великият баща на Структурализма, Клод Леви – Строс. Структурализма 

описва нашето преживяване на света като възникване през тълкувателни структури, основани на двойни 

противоположности. Всяко твърдение включва нещо, което е отречено: “Аз съм мъж, защото не съм жена”. 

Това прави живота много простичък: “Не знам какво значи да бъдеш мъж, но знам, че не съм жена”. Така да се 

каже няма вътрешна същност на само–определянето, всяко същество бива определяно по това, което не е.  
 
Така следователно ако кажем, че значението е създадено на границата: “Аз съм мъж, защото не съм жена”, 

мъжкото не е повече в мъжа, мъжкото на мъжа възниква на повърхността при контакта с жената, която е “някой 

друг”. По подобие в будизма ние казваме, че има две разделени области, самсара и нирвана.  
 - Какво е самсара?  
 - Не е нирвана.  
 - Какво е нирвана?  
 - Не е самсара. 
 - Какво е нищо? 
 - Не е нещо. 
Но ако не съм нещо, аз трябва да съм нищо; аз трябва да съм абсолютно нищо.  
 
Когато хората извършват ужасни неща, извършване на геноцид, унищожаване на култури, околна среда, 

надежда, има усещане за колапс. Всички “неща”, към които бяхме привързани, са разрушени и на тяхно място 

има пропаст, опустошение, небитие, което вцепенява духа и създава отчуждена изолация у хората. Небитието 

става като смъртта, завладяваща липса, която поглъща настоящето, оставяйки само тревожни трепети в 

неспокойното сърце.  
 

За егото “нищо” е вратата към лудостта. Ницше посочва, че когато Бог е мъртъв, всъщност имаме смъртта на 

метафизиката. Когато имаме смъртта на възглед, предлагащ смисъл на живота, резултатът е просто лудост. 
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Какъв тогава е смисълът на живота? “Шансът да се забавляваш?” Това в наши дни е смисъла за много хора. 

Хубава кола, две или три почивки на година, малко дрога за развлечение. Безсмислено забавление за 

забавление, което не предлага смисъл, нетрайна паежинка по природа. Ако “нещо” започне да изчезва, тогава 

нищо не остава. Така например в научно – фантастичните истории и филми често е представян живота след 

апокалипсис, в който хората се лутат около отломките, останали след колапса на цивилизацията. Но тази 

ситуация на колапс е онова, което вече е вградено в хората – ако там няма бог, ако няма договор между бог и 

света, ако Дарвин е прав и еволюцията е просто серия от инциденти, тогава ние сме само някаква случайност, 

непредвиденост, просто една материална форма, възникваща от веригата на еволюционните инциденти.  
 

Тогава какъв е смисъла? Тук сме за кратко. Какво да правим? Много хора решават, че трябва да спасят 

планетата и има много конференции за опазване на околната среда. Хората казват, че трябва да мислим за 

нашите внуци, но тайният живот на егото е различен. Егото казва: “Зарежи внуците! Ако аз ще умирам защо 

някой да има приятно прекарване след мен? Забрави за всички вас; ако ще трябва да умра, ще използвам 

колкото се може повече, точно сега!” 
 

Будизмът предлага различно решение на тази ситуация. Той предлага деконструиране на опозиционната двойка 

между нещо и нищо. Будисткият възглед е, че “нищото” е основата и източник на всяко “нещо” и подари това 

вратата към свободата е през “нищото”, което ни освобождава от вкопчването в илюзорните “реални 

същности”. Нищото не е смърт, не е обратното на живота, а по скоро е неговата основа и поле, в което той 

съществува. Всичкото нещо няма унаследена себе – природа, лична индивидуална същност.  Нещото е 

проявлението, сиянието на пустотата, на небитието. Това не са две разделени области, те винаги са били 

недуални. Там няма просто едно нещо, нито пък много различни неща. Проявлението е като отражение в 

огледалото – настояще, директно и все пак илюзия, една проява, която не представлява нищо. Следователно в 

практиката ние не се съпротивляваме на отпадането на неща, на нещо, на каквото и да е, на всичко. За момент 

имаме неподвижност на проявлението – просто пусто открито пространство. После изпълнено отново с неща, 
които са негова проява, показва, разкрива себе си. Проявление и пустота – тази жизненоважна недуалност е 

сърцето и кръвта на будите. Това е истинската защита срещу крайностите на етернализма, на фиксираната 

непроменяща се същност, и на нихилизма, на крайното тотално изчезване.  
 

Гуру Йога използвайки бялата буква Аа 
 

С цел директно преживяване на тази отвореност ние използваме практиката на гуру йога. “Гуру” се отнася към 

натуралното състояние. Нашият човешки учител е някой, появяващ се от и насочващ ни към натуралното 

състояние. “Йога” значи интегриране или неотделност. Тази практика може да бъде направена по различни 

начини. Днес ние ще си представим бялата буква “Аа” в центъра на съществото ни. Вижте я като главна буква 

“А” или ако знаете тибетската буква “Аа”, то представете си нея. Тя е заобиколена от лъчи светлина във всички 

цветове на дъгата. Представлява непосредственото присъствие на всички учители, непосредствено, защото 

учителите не са далеч. Не са хванати в линията на трите времена – минало, настояще и бъдеще – всичко, което 

срещаме е непосредствено присъствие.  
 

И така, имаме присъствието на простора и присъствието на учителя в сърцето на нашето същество и 

произнасяме звукът на “Аа” веднъж и просто се отпускаме в това отворено състояние.  
 

И понеже визуализацията или представянето на буквата “Аа” е нещо, което създаваме, не е необходимо да 

продължаваме да визуализираме след произнасянето на звука. Просто се отпуснете и бъдете с онова, което се 

появи. Умът е отворен като огледало и е изпълнен с отражения, като огледалото. Ние следваме посоката на 

“средния път”, който е пътят на интегрирането. Ние нито следваме отраженията, каквото и да възниква, нито 

силно пазим дистанция, наблюдавайки от там какво става. Бъдете отпуснати, отворени и присъстващи в 

настоящето с каквото и да се прояви.  
 

В началото правим тази практика само за кратко за начало, защото главното е да се отпуснем и да не правим 

усилия. Ние не се опитваме да правим нищо. Не се опитваме да се отървем от мисли, които не харесваме. Не се 

опитваме да се държим за мисли, които харесваме. Просто да позволим на нещата да се случат както са в 

състояние на широка отвореност. Добре, сега ще опитаме това заедно. 
 

[Практика] 
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В практиката ние просто позволихме преживяването да възникне и отмине и тогава, докато интегрирахме 

обичайния живот в отвореното пространство, ние продължаваме да приемаме всичко, което възниква докато се 

движим в света. През почивката, когато се разхождаме по улицата вън, хапвайки нещо, разговаряйки с хората, 

релаксирани и отворени към каквото и да възниква. Усетете движението на субект и обект. Така да се каже не 

силно да се дефинираме с вътрешното, а по – скоро да изследваме себе си като енергийно движение, което 

приема различни форми, съгласно различните срещи. Когато разговаряте с различни хора, вие преживявате себе 

си по различен начин, понякога по – отворени, понякога по – ограничени. Не става въпрос да насилваме себе си 

да бъдем просто едно нещо, а изследвайки: “Това е моето мигновено проявление в обстановката”.  
 

[Почивка] 
 

Нуден Дордже: “Всички обекти са като небето” 
 

Нуден Дордже пише, че “външните обекти, в които ние вярваме – феномените на самсара и нирвана, 

които можем да преживеем – още от самото начало са били като небето”. Небето няма ограничения, няма 

субстанция и той казва, че всеки обект е като небето. Ако вземем нещо конкретно, като чашата с вода в ръката 

ми, как можем да кажем, че е като небето? Когато небето се покрие с гъсти облаци изглежда, че дори не можем 

да го видим. Бихме ли могли да кажем тогава, че ръката ми е като купчина облаци, покриващи чашата? Както 

обсъдихме по – рано, „чаша“ е име, което ние прилагаме върху този обект. Така че, какво е “това”, върху което 

думата “чаша” е поставена? Това – ността на това е просто потенциално много фин тип облак. Така че онова, 

което имаме е гъст купест облак – като да казваме “чашата” - и после много фини облаци, високи перести, 

което е като да му приписваме “това”.  

 
Ако изследваме нашия ум във връзка с каквото и да е онова, което е в ръката ми, ако опитаме простичко да се 
отпуснем и престанем да слагаме нещо върху това, то тогава какво е то? Ние просто седим, отворени. Нещо е 

там, но е неуловимо. В ясен летен ден виждаме синьото небе, но не можем да го сграбчим. Като това е. Там има 

проявление, но не е проявление на нещо – така да се каже няма вътрешна “нещовна” същност – то е проявление 

на нищо.  
 

Различна е ситуацията в европейската традиция. Ако Платон беше тук той би казал, че причината да можем да 

видим чашата е, че в истинската реалност, в чистата реалност се намира първичната чаша и онова, което 

виждаме е сянката или отражението и от тази страна. Съгласно Платон онова, което имаме тук е погрешно или 

неправилно отражение на чистата форма на чашата. Така да се каже някъде има същностна есенция, която 

показва определена форма, която ние приемаме да бъде чашата. Този възглед върши добра работа на западната 

мисъл и е свързан с идеята за християнската традиция, че човекът е направен по божие подобие. Свети Павел 

пише в посланието си до Коринтяните: „сега ние виждаме през чашата (бел.прев. игра на думи glass – чаша, 

стъкло) тъмно; но после лице в лице: сега познавам частично; но тогава дори ще познавам така, както 

познавам себе си“, означавайки, че щом умрем и идем в рая и видим бог, ние виждаме „Ах, така било!“ 
 

Онова, което виждаме е една интерпретация 
 

От будистка гледна точка, онова, което прави чашата тъмна е нашата собствена умствена активност. Тази 

активност е основата, върху която ние мислим, че там наистина има нещо реално. Това е една забележителна 

гледна точка: всичко в тази стая е създадено от твоя ум. Ако имате снимка на стената и я погледнете, после 

погледнете в страни, снимката дали все още е там? Да, и ние си казваме че все още бъдейки там това доказва, че 

съществува сама по себе си, защото продължава във времето. Има самостоятелен живот. Съществуването на 

фотографията е независимо от наблюдателя. Това е обект съществуващ в света. Ето какво си казваме, но от 

будистка гледна точка това е погрешно.  
 

Онова, което виждаме е една интерпретация. Ние имаме капацитета да изграждаме интерпретации. Ако в 

следващия ви живот се родите като мишка или котка, вие няма да имате капацитета да правите тази 

интерпретация. Възприемането на фотография е създадено от вашата умствена активност. Значението, което 

вменяваме, оценката, идентичността, която виждаме като унаследена или вградена в обекта, е поставена там от 

активността на ума.  
 

Този възглед е много труден за въплъщение и за живеене, особено защото живеем в консуматорска, 

капиталистическа култура, основаваща се на съществуването на стоките и че всичко си има цена. 
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Преживяването бива генерирано от взаимодействието на реално съществуващи субекти и реално съществуващи 

обекти. Една от много интересните сфери на търговията е търговия във фючърси, така че вие можете да 

търгувате по бъдещата цена на царевицата например. Може да купите ядки кашу за след една година. Цветът на 

дървото дори не е разцъфтял, а вие вече закупихте ядките! Къде са ядките? В бъдещето. Но вие може да 

търгувате и да плащате пари и дори да губите пари, правейки го. Това е смисъла на капиталистическата 

икономика: започва с абсолютната вяра, че всичко, което можем да си въобразим, може да бъде третирано като 

и търгувано като истинско, реално съществуващо. Този начин на концептуализиране, при който нещо все още 

не е дошло, като бъдейки нещо, което може да бъде взето за вече съществуващо, е възможен поради нашата 

тенденция да вярваме, че нещата се твърдо съществуващи.  
 

Една от многото причини за световния икономически колапс беше начина, по който хората купуваха дългове. 

Можем сега да си представим как си купуваме ябълки, купуваме сладолед – но защо бихме купили дълг? 

Повечето от нас не желаят да имат дълг. „Хм, ако купя дълга ти мога да спечеля пари от това, защото аз ще 

купя твоя дълг и после ще го продам – който е сега мой дълг – на някой друг за повече, от колкото съм платил 

за него“. Това е като играта на музикални столчета, която децата играят на партита: Имате десет деца и девет 

столчета. Музиката засвирва и щом спре всеки трябва да седне. Но когато музиката спря инвестиционна банка 

Лемън Брадърс не можа да седне, но за съжаление ние бяхме тези, които паднаха долу! 
 

Онова, което е много полезно, когато се вглеждаме в това, как светът функционира, е да видим капацитета на 

въображението. Бихте казали, че въображението е причината за рая, но то е също причина за ада. В Дзогчен е 

казано, че има „една основа“, която е натуралното състояние и е винаги безкрайно отворена. От нея възникват 

самсара и нирвана, и двете. Областта на интегрираната свързаност се нарича нирвана и областта на 

фрагментацията, на диференцирането, на вкопчването е наречена самсара. Така самсара значи „вечно заета“. 
 

Тогава Нуден Дордже казва „всички обекти са като небето“, означавайки че там няма стоки. Стоката е 
проявление, което е в главното поле на проявленията, но която е станала оградена отвсякъде, отделена и приета 

за автономна. Но всеки обект се намира в абсолютната среда на възникване – всичко възниква наведнъж. Не 

първо аз и не първо другия, а аз и другия заедно. Тогава това означава, че докато се движим в света с обекти, 

онова, което наричаме субект и онова, което наричаме обект се променят заедно момент след момент.  
 

Така че той казва в текста: „Дуалистичните идеи на цялата мисловна дейност са просто наименования, 

лишени дори от атом стойност на истинска реалност.“ Обикновено докато погледнем и нашата обичайна 

интерпретация ни дава чувството, че ние гледаме нещо, което съществува преди нашето гледане. Тук виждаме 

чашата, която държа и сме убедени, че тя съществува. Но както текстът казва, това е само по себе си мисловни 

процеси или мисловни дейности, дуалистични идеи.  
 

Някои от вас може би са запознати с историята Алиса в страната на чудесата и как героинята пада в 

заешката дупка. Първо тя е малко объркана къде се намира, пълзи наоколо и попада в малка стая. Там има маса 

и стол. Тя сяда на стола и поглежда масата. На нея има бутилка и на етикета е написано „Изпий ме“. Има и кейк 

и казва „Изяж ме“. Обектите не говорят, но тук ясно обектът говори. Алиса изпива напитката, изяжда кейка и 

преживява много, много приключения. Понякога е точно така. Може би вие отваряте и виждате шоколадов 

десерт. И въпреки, че не сте с психични отклонения вие чувате гласове и правите каквото ви е казано и 

изяждате шоколада. Но това разбира се не е истината, посланието идва от нас, от нашия ум. Ние казваме „Това 

е шоколад“ и ние казваме „Нуждая се от този шоколад“. 
 

Онова, което Нуден Дордже казва е, че всички наименования, които поставяме – всички тези начини, по които 

ние създаваме множеството обекти на този свят – нямат и атом стойност, най – малката точка на истинската 

реалност. Но отново е много важно да видим какво това всъщност означава.  Не значи, че там въобще няма 

нищо. 
 

Всяко нещо е прецизно каквото е – и прецизно каквото е, е едно илюзорно проявление. Всичко, което виждаме 

има същата природа, като илюзията, но тази илюзия разкрива себе си в много различни форми. Всеки един от 

нас тук проявява тези окови на причини и следствия, нашата лична история, заобикалящата среда, в която сме 

се развили и т.н. Когато погледнем назад в живота си виждаме много събития, които някога са били истински, 

но вече не са. Нещата, в които някога сме вярвали, хората, с които някога сме били, ги няма. Ситуации, които 

сме приемали за абсолютно важни, абсолютно определящи онова, което бяхме, не са актуални повече. Тяхната 

реалност или тяхното задълбочено значение беше една илюзия. Илюзия не значи, че това не се е случило. 

Означава, че се е случило „като“ един сън.  
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Тази година навърших шестдесет години. Къде отиде живота ми? Поглеждам назад и си мисля „О, какво 

стана?!“ Отиде си, ето така. Всичко което се е случило се случи, но се случи като случващо се. Там е за 

момента, но не можеш да го задържиш. Ние бяхме тук тази сутрин и сутринта си отиде. Не можем да се върнем 

обратно в сутринта. Ето така е. Утрото беше тук и ние бяхме тук и когато се огледаме наоколо „Да, видях те 

тази сутрин, и теб, и теб...“ -  но си отиде.  
 

Така че е много важно прецизно да разберем какво будизмът има предвид под илюзия. Може би по – добър 

начин да преведем би бил „невъзможност да бъде уловено“. Като нашия живот се придвижва момент-след-

момент ние можем или да присъстваме и участваме в него, или да се отплеснем и замечтаем във фантазии, но 

независимо от това дали фантазираме или присъстваме в настоящето, никой не може да спре времето. 
 

Когато забележим, че неща, които са били важни преди, а сега въобще не са, това би могло да ни накара да 

поспрем и да запитаме себе си: „Аз наистина ли съм катерица?“ Вече е есен и катеричките са към края на 

техния много активен период; събират последните си ядки и други неща преди зимата. Те ги крият понякога 

под земята, понякога в малки дупки по дърветата. Паметта на катерицата разбира се не е много добра. В ранна 

пролет често можеш да ги видиш да драскат по земята, опитвайки се да открият техните ядки. По същия начин 

и аз поставях живота си някъде, сложих малко тук, малко там – но когато се завърнах не можах да го открия. 

Защото в действителност ние ме можем да поставяме неща в бъдещето. Никой не знае какво ни очаква в 

бъдеще. Това е голям проблем. 
 

Как да живеем в моментът 
 

И така, как да живея в моментът? Да живея в един глупав момент е да си пея „ла ла ла ла ла“ и да се надявам, че 

нещата ще бъдат наред. Да правим твърде много планове за бъдещето и да си представяме, че ще бъде един вид 

линейно продължение на настоящето е също глупаво. Бих предположил повечето от нас, когато погледнем 

назад в живота ни, не виждаме права линия. Виждаме движение на зиг-заг и много спирали. И сега добре, ако 

това се е случило в миналото е вероятно да се случи и в бъдещето. Нуден Дордже предлага тук да видим много 

прецизно това какво означава да бъдеш жив сега, защото ако наистина не го схванете, вие ще живеете във 

фантазия, а не в действителността.  
 

Нашият свят е обичайно триъгълновиден: там са аз и другите, или аз и непосредствения момент, и тогава там е 

и моята интерпретация – така това прави триъгълник и както Фройд посочва триъгълниците са проблематични. 

В английският език имаме поговорката: „Двама са компания, трима – тълпа“. „Бяхме трима в този брак, така 

че беше леко претъпкано“ от популярни изказвания на Лейди Даяна. Непосредствеността от просто бъдейки 

тук, „двете“, които съществуват в недуалността, е обърквана от присъствието на третата, която е абстракцията 

или интерпретацията на момента. Онова, което той казва тук е, че всички тези интерпретации – всички тези 

имена, концепции и идеи – изобщо нямат истинска същност. 
 

Той продължава: Към объркващия вихър на илюзорни проявления, които са пусти и лишени от присъща 

себе-природа, ние се отнасяме като към обособени реално съществуващи обекти и ги именуваме. Това е, 

което описвах: върху отворения потенциал на ситуацията ние прилагаме име и после вярваме, че това име се 

отнася към реално съществуващи обекти / същества. Ние виждаме само частично живеейки в ситуация 

разкриваща се чрез името. 
 

В действителност никога не можем да видим цялото. Така например е трудно да си представим, че нашите 

родители имат живот, който не включва ролята им като наши майка и татко. Когато си дете тези хора, майката 

и бащата, съществуват само като майка и баща. Те имат цял друг живот, за който детето не ще узнае. Така че 

щом мислим, че ги познаваме онова, което знаем е разкрито в тази малка референтна рамка установена от 

ролите, определени от специфичното значение.  
 

Много важно е да се види, че всеки процес на именуване е едновременно разкриващ и прикриващ. И понеже 

няма истинска същност, която може да бъде открита някъде в нещо, щом прилагаме име върху него ние 

създаваме от неродения потенциал на този обект определен прочит, който е включен в разказвателната линия 

на разбирането. Ето защо ние не трябва да вземаме себе си твърде на сериозно. Едно от нещата, които никога не 

бива да правим е да говорим истината: всичко, което имаме е мнения, гледната точка от тук. И „тук“ е винаги 

поставено във времето: „Ето така изглеждат нещата за мен днес – и не само биха изглеждали различно за мен 
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утре, а аз утре ще съм различен.“ Както Будата е казал: „Приятелите стават врагове и враговете стават 

приятели“. Обстоятелствата се изменят: онова, което изглежда да е важно, внезапно вече не е.  
 

Нуден Дордже ни предлага малко да поръсим храната си с подправката на съмнението не отдавайки твърде 

много тежест върху нищо, защото щом прилагаме значимост върху нещата, ние приемаме за дадено, че те са 

това, за което се проявяват. Нещата се проявяват, за да бъдат онова, което се проявяват – и онова, което те са е 

абсолютно нищо. 
 

Това е голямата разлика между будисткия и западния начин на мислене и е много важно във връзка с това как 

живеем животите си, понеже единствено можем да бъдем измамени от неща, в които сме вярвали. Така че има 

ли нещо, в което е сигурно повярваме? Не, всичко е една илюзия. Но тогава това не е ли много странно? Не е ли 

това един ужасен свят на параноични хора? Не, защото това не е обвързано с падане в и сливане с обекта, и не е 

относно тревожна стъпка назад и наблюдаване и проверка на обекта. Това е свързано със средния път, който е 

да бъдеш в настоящето момент след момент докато се променяш и докато светът се променя.  
 

Така например ние се разочароваме (dis-appointed) ако някой не спази обещанието си (appointment). Когато 

правим планове за в бъдещето, ние действаме така, сякаш ще се случат нещата, и когато това не стане ние се 

разстройваме. Онзи, който ни измами не е другия човек, ние сами измамихме себе си, вярвайки, че 

непостоянните явления са постоянни. Това не означава, че трябва да се откажем и да си кажем, че всичко е 

безнадеждно, а може би да запитаме себе си: „Каква е тежестта, която внасям в една ситуация?“ Спомням 

си когато един от синовете ми беше около седем годишен и бяхме на гребане в езерото на един парк. Когато 

стигна брега той скочи от лодката да я завърже. За да направи това той трябваше да я издърпа, така че  сложи 

единият си крак обратно вътре в нея.   Лодката продължи да се отдалечава и краката му останаха разкрачени все 

повече, а лицето му се промени от изненада в шок.   И после падна във водата.  Точно това става с вкопчването. 

В живота трябва да разпознаваме точката на незавръщане, точката в която промяната е неизбежна. 
Съпротивлението е безнадеждно, така че ние трябва да направим стъпка в непознатото. Ако се опитваме да се 

предпазим държейки се за миналото докато стъпваме в бъдещето е много вероятно да паднем.  
 

Поради това основание Будата е казал, че причината за страданието е вкопчването. Когато ние се вкопчим в 

обект нашият център на гравитация става неясен, тъй като центърът на гравитацията сега е център на 

гравитация на обезопасена система. Имаме двама, които са започнали да функционират като един и центърът на 

гравитацията не принадлежи нито на единия, нито на другия. И все пак ние продължаваме да мислим, че сме 

центрирани в себе си. Ето защо когато хората се съберат заедно и решат да бъдат двойка и двете страни се 

чувстват доста дезориентирани, защото като двойка те създават нов център, който е „ние“. „Ти“ и „аз“ ставаме 

„ние“ и „ние“ има собствен живот. И сега, ако двете страни са грижливи и уважаващи се, те ще балансират себе 

си, за да поддържат този нов център. Но, разбира се, ние имаме навика да бъдем „аз“ и „аз“ и „ние“ не са добри 

приятели. Ако „ние“ бъде центъра, „аз“ ще се чувства не балансиран. И ако „аз“ иска да поправи себе си и 

открие собствена гравитация, тогава „ние“ ще бъде извън баланс. 
 

Това е много важно за медитацията. На едно външно ниво текстовете често ни съветват да напуснем страната 

си и да отидем да живеем на място, където никой не ни познава. Тогава ние можем да добием ново чувство на 

подравняване със собствената си основа, отколкото да бъдем хванати в задължения. Разбира се това е трудно да 

се направи и не непременно много полезно. По – важното е да открием: „Каква е истинската основа на моята 

натурална идентичност?“ Основата на его – идентичността е вкопчването в специфичен аспект на онова, 

което възниква в експерименталното поле. Безпокойството възниква, когато тези вкопчвания са раздразнени от 

въздействието на непостоянството на света.  
 

Така например, когато имаме икономически спад има и много безработица. Когато хората загубят техните 

работни места, голяма част от тяхното чувство за идентичност си отива. Това е защото ние ставаме 

пристрастени към социалната идентичност, която идва с определена работа. Ние се пристрастяваме към 

определено количество пари, които идват в края на месеца. Ние се пристрастяваме към структурата на времето 

ни, която е организирана щом сме на работа. Отразявайки променената ситуация ние можем да видим, че онзи, 

който си мислех, че бях, беше зависим от нещо, което аз взех за себе си, докато фактически не бях аз. Избирах 

някои аспекти на преминаващия поток и си казах, че  те са „онзи, който съм“, но след това те изчезнаха. Заради 

моята нужда винаги да бъда нещо конкретно, аз се превърнах в заложник на щастието. Но аз не съм кралят на 

света и не мога да контролирам събитията. Много неща се случват неочаквано: болести, съкращения, трудности 

във взаимоотношенията, трудности с деца, родители се разболяват и т.н. Тогава ние често сме изненадани да 

видим, че нашите животи са предопределени от събития, те винаги са били определяни от събития. 
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Какво тогава е значението на персоналната идентичност във връзка с един постоянно – променящ – се свят? 

Нуден Дордже казва в текста, че „Ние трябва да решим, че тяхната природа надхвърля това да бъде обект 

на ограничена интерпретация“. Така че всички тези същества, субекти и обекти, които ние създадохме чрез 

прилагане на имена, трябва да бъдат разглеждани със свеж поглед. Ние се нуждаем да видим, че онова, което те 

наистина са е различно от онова, за което ние ги приемаме да бъдат по определение на езика. Основавайки се на 

нашето съществуване изглежда, че имаме наша личностна идентичност, защото фактически ние сме обект на 

себе си. Всеки от нас може да приложи много интерпретации към себе си; можем да опишем нашата любима 

храна, какво обичаме да правим през почивните дни, каква е нашата възраст, какво работим и т. н. Това са 

конци и нишки на значението, които ние използваме да държим обекта, себе си, в рамката на познанието. От 

тук ние усложняваме различните разказвателни линии, които можем да мислим и кажем за „себе си“.  
 

Нуден Дордже посочва, че цялата тази дейност няма да доведе до създаването на нещо, защото кой в 

действителност си ти – какво е всъщност чашата – е нещо, което отива отвъд или не може да бъде обхванато от 

семиотичната мрежа на интерпретацията. Така да се каже през цялото време всички ние говорим безсмислици. 

Вдъхваме си вяра един на друг относно интерпретацията на света ни и в желанието си да поддържаме тези 

специфични разказвателни линии, ние избягваме да гледаме прецизно и да видим какво има там без 

разказвателната линия и какъв е истинския и статус. Така че едно от нещата, които можем да направим с този 

набор от инструкции е да наблюдаваме как създаваме нашия свят. 
 

Скоро ще имаме почивка и тогава ще можете да се насладите на чашка кафе ... или може би бихте предпочели 

чай? Можете да наблюдавате „предпочитам кафето пред чая“ или обратното. Каква е природата на този избор? 

Дали е изцяло свързана с вкуса, който предпочитам в устата си? Или изборът по някакъв начин ми казва нещо 

за мен? Аз съм личност, която пие чай сутрин и кафе следобед, или обратното. Всеки път когато правим избор 

ние поставяме особен вид форма, или ограничение, или дефиниция, върху потенциала на всички други неща, 
които бихме могли да правим в този момент. Така че вместо да оперираме на автопилот, правейки каквото 

винаги правим – което ни дава подвеждащото чувство на отдаденост или естественост на онова, което правим – 

да наблюдаваме себе си в момента на избора и можем да видим динамичното селективно определение, което 

възниква. Това е един от аспектите да бъдеш буден: това, че всеки момент е безценен, защото всеки момент 

изчезва докато се появява. Така, както възникваме, ние сме тук, това сме ние, като че сме на сърф на гребена на 

вълната; вълната се движи и ние трябва да се движим с нея. Ние сме тук, но не някъде, където можем да бъдем 

хванати или дефинирани.  
 

Нашият баланс е динамичен, не статичен. Нашият живот е динамичен. Учението на Будата за непостоянството 

винаги ни сочи факта, че не съществува нищо стабилно. Затова ако не сме тук – присъстващи сега чрез 

всичките ни сетива, свързани с онова, което е тук – ние вървим като на сън и в този сън сме много лесни да 

бъдем хванати от разказвателната линия на реифицирането, на обективизирането. Дори с най – простите задачи 

ние можем внимателно да върнем обратно нашето присъствие към наблюдението как мием ръцете си, към 

наблюдението как вървим стъпка след стъпка, наблюдение как започваме разговор с някого. В частност можем 

да наблюдаваме наблюдателя и да видим, че не сме фиксирана функция, а едно невъзможно за сграбчване 

отворено присъствие.  
 

[Почивка] 
 

Разбирайки илюзорната природа ние се пробуждаме от невежеството 
 

Този текст е къс, това е терма, съкровище открито от първия учител от линията Чиме Ригдзин Лама – Ч. Р. Лама 

(бел. прев – C. R. Lama). Доста е плътен, защото това е „пътят на разбирането“. В полето на Дхарма по принцип 

има много различни пътища. Така например има „пътища на състраданието“, които акцентират върху 

желанието всички същества да бъдат щастливи. Правейки подобно пожелание и усилие вие вярвате, че 

помагате на другите, също и ви кара да се чувствате добре. Лесно е да се прави и те кара да се чувстваш добре. 

Този текст обаче е сложен и може би няма да ви накара да се почувствате много добре, но състраданието е един 

вид тъп нож, докато мъдростта е остра. Мъдростта е за прерязване през заблудата. Много от нещата, които ни 

карат да се чувстваме добре са все още отвътре едва доловимо обвито силно чувство за наистина съществуващи 

обекти.  
 

Защо разбирането за илюзорната природа е толкова важно? Защото  това е начин да се пробудим от 

невежеството. Невежеството е практика на не виждане какъв всъщност е случая и фантазиране, че нещо, което 
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не е случая е всъщност точно него. Това изисква усилие, усилие, което се е превърнало в нормално за нас. Така 

че това обичайно усилие ни предпазва от отпускането и отварянето към това какъв е всъщност случая. Поради 

усиленото поддържане на илюзията ние сме били измамени. Кой ме мами? Аз сам се мамя. Трябва да уловя 

себе си докато измамвам себе си. Може би полицая и крадеца са едно и също лице и това прави ситуацията 

доста трудна. Когато кучето си гони опашката тенденцията е да се върти бързо в кръг. Ето защо това е трудно. 
 

В Дхарма нашите трудности са описани в детайли не, за да ни изплашат, а да ни пробудят за това какво се 

случва. Тези ограничения оформят гората на нашия ум и ние желаем да намерим път през гората без да се 

изгубим. Когато Хензел и Гретел отишли в гората те оставили следа от камъчета. Когато Ариадна помагала на 

любимият си отиващ в лабиринта, за да се бие с Минотавъра, тя му дала нишка. Учението е подобно на това. 

Това е начин да не се изгубим в гората.  
 

Когато седим извършвайки практика, която има ясен обект, като наблюдение на дъха или рецитиране на мантри 

докато правим визуализация, не е толкова трудно да поддържаме фокус върху целта си. Но практиката в 

Дзогчен е да се отпуснем и бъдем присъстващи с каквото и да се появява, така че няма референтна точка, към 

която да се завърнем ако се изгубим. Ние трябва да завърнем себе си в отвореното присъствие и това не е лесно, 

тъй като присъствието е настоящо, още неуловимо. Колкото повече можем да видим как се изгубваме в 

привързаността, толкова по – лесно става да се отпуснем обратно в отвореността. Момент – след – момент на 

привързаност и идентификация, които ни свързват с всеки възникнал феномен се проявяват въз основа на 

тенденциите, описва Нуден Дордже. Той говори за това как ние можем да престанем да заблуждаваме себе си и 

по този начин да открием състояние на безгранично отпускане, едно отпускане, което е присъстващо само по 

себе си и независещо от нищо друго. 
 

Поддържайки практиката вие достигате до определени повратни точки или кръстопътища. Отначало, във 

връзка с обикновеното ни съществуване, е обичайно да имаме чувството, че чашата е истинска. Идеята, че 
чашата е илюзия ни изглежда като изфантазирана структура. Но когато балансът се наклони към другата страна 

на опорната точка, тогава вие виждате: „О, това е наистина една илюзия!“. От тази точка ние виждаме, че 

мисълта, която казва „Това е наистина само – съществуващо“ е изкуствена. И това е точката, където ние 

започваме да разбираме „О, толкова много енергия, толкова много усилия отиват за поддържането на това 

фалшиво възприятие!“. 
 

Когато открием себе си хванати в мисъл, това става защото ние набираме тези мисли да поддържат и развиват 

продължителността на системата от вярвания, че ние сме отвътре. Строим и градим  през цялото време, но 

естественото осъзнаване е отпуснато и отворено каквото и да се случва. Не се нуждае от мисли, за да 

съществува. Така че може да пуснете мислите. Няма нужда да бъдете разтревожени. Тревожността е загуба на 

време. Безпокойството е нелепо. Какво има толкова да се безпокоим? Безпокойството е винаги свързано с 

мислите. Няма връзка със събитията. Това е защото ние не можем да знаем как ще се случи събитие преди да се 

е случило.  
 - Тревожа се относно ходенето ми на зъболекар. Не харесвам зъболекарите. 
 - Какво всъщност те кара да се чувстваш тревожен? 
 - Вече ти казах, фактът, че не харесвам зъболекари. 
 - Твоето твърдение „Не харесвам зъболекарите“ е серия от мисли. 
 - Не, не е, това е факт. Това е истината за мен. И ако си ми приятел трябва да вярваш на онова, 

което казвам. 
 - О... толкова се тревожа, че се безпокоиш относно ходенето ти на зъболекар! 
 - Благодаря ти, най – накрая разбра! 
 - Животът за теб трябва да е много труден... 
 

По този начин вие може да видите как състраданието е свързано с актуалната ситуация на другия отколкото с 

грандиозния ни план относно това как „да помогнем на всички същества“. Разбира се отсрещната личност не 

желае да разпознае, че тя самата плаши себе си: „Понеже знам, че не харесвам зъболекари, през моето 

пътуване до кабинета ставам разтревожен. Сядам в чакалнята и чувам звука на машинката. Тялото ми се 

стяга, дишането ми става по – учестено. Не желая да бъда тук. О, може би просто трябва да си тръгна. 

Сега вече е твърде късно!“ Кой прави това? Умът прави това на ума. Зъболекарят ще помогне на зъбите ви. 

 

Колкото повече разбираме какво текстът описва, толкова повече започваме да виждаме колко много усилия 

полагаме в поддържането на обичайните ни модели. Принципната инструкция в Дзогчен е да се отпуснем. По 

този начин се различава от повечето други пътища, чиято принципна инструкция е да се полага усилие. Но 
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бъдейки отпуснат не е същото като да бъдеш мързелив, защото бъдейки мързелив е също вид активност. Така 

да се каже това е вкопчване в, потапяне в специфично настроение. А „бъдейки отпуснат“ тук имаме предвид 

отпуснат и внимаващ. Често поставяме тези неща като противоположности: аз или съм внимаващ, но леко 

жужащ, или отпуснат, но не съвсем тук. Тук се има предвид: отпуснат и внимаващ, не правиш нищо докато си 

тук. 

 
Тогава Нуден Дордже казва: „Каквито и обекти да възникват те са само – освободени и към неспирния 

поток на каквито и проявления да виждаме, ние трябва да останем свободни от замърсяването да ги 

задържаме като истински съществуващи“. Всички обекти са само – освобождаващи се! Това е знак, че ако 

нещо остава за нас, то не остава защото наистина остава по само себе си; то остава заради нашата привързаност. 

Така да се каже преживяванията момент – след – момент се променят. Но ние не преживяваме това заради едва 

доловимото движение на привързаност, идентификация и придаване на явленията особено значение с цел 

изгода. Нашето привързване не е към момента на преживяването, за него той е неуловим. Ние се привързваме 

към концептуалните ехота и следи, които абстрахираме от изживените моменти.  
 
Така например вие може да се събудите една сутрин и да се почувствате унили, без сила. Ако вашата 

пакостлива същност – онази, която не желае да се държи прилично – преобладава, тогава вие се завъртате и се 

завивате през глава. Ако вашата осъждаща същност преобладава, тогава се издърпвате в едно навън и 

изстисквате себе си във форма необходима за деня. И двете са дейности, и двете възникват от вътрешен диалог 

между абстракции.  

 
Бихме могли често да усещаме, че настроенията се случват на нас. Когато сте в планините и мъглата слиза 

надолу вие може да я видите как се търкаля по хълма. По същия начин изглежда депресиращи чувства или 

тревожни чувства се изливат през нас. В планините ако мъглата ви обгърне в себе си вие не може да видите 

къде сте. Изглежда сякаш няма начало и край. Подобно е и с нашите настроения, веднъж щом сме попаднали в 

тях, изглежда се простират във всички посоки. Но настроението на депресията няма енергия само по себе си. 

Ние сами се придвижваме в идентификацията. На кого се случва това? На мен. Кой е онзи, който казва, „Това 

се случва на мен“? Това е нероденото внимателно присъствие. Нероденото внимателно присъствие не е 

щастливо или тъжно. То не обича или мрази. То няма добри и лоши дни. То просто присъства и осъзнава. В 

това огледало – подобно състояние отражението, наречено „субект“ и отражението наречено „обект“ се движат 

в непрестанни взаимодействия, създавайки всички наши преживявания, включително онова, което наричаме 

„депресия“. 

 

Егото никога няма да бъде просветлено: егото е съдържимо на ума 
 

Сега разбира се много хора когато са депресирани казват: „Мразя го това! Мразя го, искам да умра, не мога да 

го понеса! Защо това трябва да ми се случва на мен?“. Но кой е онзи, на когото то се случва? Всеки път щом 

сме хванати, онзи който е хванат е нашия „Допелгангер“ ( бел. прев. Doppelgänger – двойник). Всеки от нас има 

идентичен близнак. Когато сме били родени единият близнак е осъзнат и внимателен и просветен, и другия 

близнак е много тежък и притъпен и непросветен. За съжаление глупавият изяжда всичката храна и става 

много, много голям а пробудения остава много, много слаб. Когато някой попита: „Кой е там?“ големия 

дебелак се провиква: „Аз!“. Малкият и слабичък тихичко казва: „Аз също“, но никой не може да го чуе. 

Големият шишко със сигурност не желае да го чуе. Много е тъжно. Така че каква храна  е ял едрият дебелак? 

Храната на мислите, чувствата, усещанията и всякакъв вид преживявания. Ето така егото расте през цялото 

време, консумирайки света.  
 

Да се надяваме можете да видите от онова, което казвах, как нашето активно ангажиране – като онзи, който се 

нуждае и който харесва и не харесва – създава лепило или обвързване между непостоянното възникване на 

страната на обекта и непостоянното възникване на страната на субекта. Когато започнем да виждаме това, онзи, 

който не говори може просто да се наслади на не говоренето. Така да се каже, когато видим това „аз не трябва 

да развивам себе си, за да стана просветен“, тогава конфликтът между пробуденото и не пробуденото 

състояние може да бъде прекратен. 
 

Егото никога няма да бъде просветено. Това не е, което егото прави. Да искаме от егото да бъде просветено би 

било много глупаво. Онзи който трябва да бъде просветен е вече просветен. Във философията за това се 

използва термина „категория объркване“ и описва грешка на областта и функцията на аспектите на нашето 

преживяване. Ако се отпуснете и престанете да правите усилие, тогава естественото състояние, свободно от 
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усилие, ще се разкрие. Ако сте много заети, опитвайки се да направите себе си готови да навлезете в 

естественото състояние, което е без усилие, вие няма да пристигнете, където желаете. „Ще тичам бързо, 

докато съм готов да седна неподвижно.“ Това не работи. Хората, които бягат много ще станат пристрастени 

към бягането. Аз отивам на работа рано сутрин, докато добрите хора са все още по леглата. Кой друг е вън по 

улиците? Бегачите, загрели и изпотени и тичащи... Защо? Защото са станали пристрастени към тичането. Точно 

същото е и с мисленето: „О, не съм правил достатъчно мислене днес. Мисли, мисли, мисли... сега се усещам 

повече като себе си“. Практиката на мисленето не ни води към разбиране на не – мисленето. 
 

Има два вида не – мислене: има не – мислене на бъдейки откъснат, на разстояние. И има и не – мислене на 

състоянието на яснота, свободно от смесване с мислите. Второто е това, което е описано в Дзогчен и това 

състояние си е било там от самото начало. Това е напълно централно и все пак изглежда толкова странно: как 

би могло най – доброто нещо, което да правя да бъде да престана да полагам усилие?  
 

Когато Нуден Дордже казва, „Каквито и обекти да възникват те са само – освободени“, „обект“ тук се 

отнася към онова, което приемаме да бъдат външни и вътрешни обекти. Възприемането на чашата също като 

всички мисли и преживявания, от които аз създавам „аз, мен, себе си“ - всичките те са обекти, доколкото 

възникват като отражения в огледало – подобния ум. И те се освободени по само себе си. Това е нещо, което 

можем да проверим за нас.  
 

Ние ще седнем и правим практиката отново и в един момент вие може да започнете да виждате: „О, ако не 

извършвам усилия, целият свят не спира на едно място“. Мисли, чувства, усещания продължават да идват, но 

аз не се сливам с тях. Нито пък съм отстъпил назад отделяйки се от тях. Умът ми сам по себе си разкрива онова, 

което възниква. Мисли, преживявания, усещания идват и си отиват. Ако е необходимо всичко, което ми трябва 

за действие е там – имам всички необходими неща, мислите, чувствата, всичко е все още там – но аз не се 

нуждая от действие, защото не проектирам себе си от мислите. Медитацията е тук; тя е в света. Другите хора са 
там; някой пита „Как си?“ и вие отговаряте. Животът продължава.  
 

Така да се каже движението възниква в отпусната отворена широта в безкрайното поле на преживяванията, като 

един специфичен отговор към другия, който е като динамично проявление вътре в това завинаги – отворено 

поле. Това е сърцето на свободата, за което ние не трябва да изграждаме себе си през цялото време. Когато се 

освободим от нашето усилие ние преживяваме просто присъствие, нищо друго, и това е достатъчно. Ние не 

трябва да уверяваме себе си, да потвърждаваме себе си, защото центърът, основата на нашата идентичност е 

пространствено осъзнаване, без съдържимо. Той няма личен гняв или желание и все пак заради не – дуалността 

на нашата природа и съществуване в света, светът, полето на изражението, непрестанно ни приканва и ние и 

ние се проявяваме съгласно ситуацията. Поради това Нуден Дордже казва, „Чисто, пусто и свободно от 

вкопчване, като небето, това е разпознаването, което тогава ще възникне. Да останете спонтанно в това 

състояние е развитие на прозрението.“ 
 

Умът няма съдържимо и все пак е винаги изпълнен със съдържание. В Сърдечната Сутра е казано „Формата е 

пустота, пустотата не е друго, а форма“. Умът не е нещо и въпреки това всички неща възникват в него. Не 

му трябва да сграбчва, защото е отворен. Не се оповава на нищо, така че може да пусне всичко.  
 

Всички знаем историята на Дон Хуан. Това е един мъж, който постоянно се нуждае да преследва завоевание на 

жена. В тази мисъл той представлява его – ума, винаги нуждаещ се от нов обект с цел да потвърди собственото 

си съществуване. Така да се каже егото е свързано – с – обект. Това могат да бъдат външни или вътрешни 

обекти. Стойността на един обект не трае дълго и ето защо егото е фундаментално ненадеждно.  
 

Небето предлага безгранично гостоприемство, но гостоприемството на егото е 

ограничено 
 

Когато текстът описва осъзнаването като „чисто и пусто“ означава, че няма съдържание по само себе си, 

нищо което може да изпита недостиг. Няма основа за нуждите и следователно няма основа за вкопчване. 

Следователно е „като небето“. Небето остава открито – ако дойде буря, ако дойдат облаци, ако гръмотевици 

се появят – то предлага гостоприемство. Ако денят е прекрасен и птичките летят наоколо – то предлага 

гостоприемство. Ако избухне атомна бомба – то предлага гостоприемство. Пространството по себе си не може 

да бъде унищожено. И защото не може да бъде унищожено, затова е без страх. И защото е без страх, затова 

притежава безгранично гостоприемство.  
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Гостоприемството на егото винаги ще бъде ограничено. Да искаме от егото да има безгранично гостоприемство 

е наказателно и жестоко, защото личността, към която съм гостоприемен, може да ме експлоатира. Много от 

трудностите, които се появяват в Дхарма практиката идват, защото искаме от егото да прави неща, които то не 

може. Умът и съдържимото на ума не са едно и също. Егото е съдържимо на ума. Съдържимото не може да 

направи онова, което ума може.  

 

Така например аз седя на стол и този стол е едно от съдържимото на стаята. Повече хора могат да седнат в 

стаята, отколкото на този стол. Това е очевидно. По подобен начин съдържимото на ума е винаги по – малко от 

самия ум. Да накараме двадесет души да седнат на този стол би било глупаво. Да караме егото да бъде свободно 

от вкопчване е глупаво. Вместо да прекарвате време опитвайки се да превъзмогнете вашето ограничение, 

навлезте в състоянието без ограничения. Това състояние е наречено „лхаг – тонг“ (бел. прев. lhag‐thong) на 

тибетски и означава „най – доброто виждане“, или „чист поглед“, или „точно виждане как са нещата“. 
 

Аа практика: съвет за регулация на баланса ни в след – медитацията 
 
Добре. Ще направим малко практика. Както преди, в сърцето е бялата буква „Аа“ заобиколена от светлина във 

всички цветове на дъгата. Казваме „Аа“. Просто се отпускаме в звука „Аа“ и се отваряме. Ако откриете себе си 

хванати в мисли, просто се отпуснете отново в бавно издишане на дъха. И тогава е въпрос на баланс, не 

попадане в онова, което се появява, нито задържане на ума в страни от него все едно, че е нещо друго, а 

присъствайки точно в безграничността на момента. Бъдейки присъстващ с каквото и да се проявява, всяко 

проявление си отива освободено от само себе си. Ние сме все още тук, не като нещо, не като позиция, а тук и 

като отвъд езиково състояние.  

 
[Рецитиране на „Аа“ и десет минути тихо седене] 
 
С тази практика, като започнем да се движим в света, ние интегрираме преживяването на движението в 

състоянието на откритост. Интегрирането не е същото като сливането. Интеграция означава това, че ние не 

разделяме света на безкраен брой привидно само – съществуващи обекти. Не означава, че вие ставате толкова 

глупави, че дори не може да кажете разликата между кола и крава, а по – скоро това, че в момента на 

възникване на преживяването на колата вие осъзнавате не – дуалистичната природа на преживяването.  

 

Това е не – дуалността на нашето присъствие и на нашето участие в полето, така както възниква. По този начин 

всичко, което правим е много прецизно, но не заключено в и ограничено от нашите познания относно 

случващото се. Мислите идват и си отвиват в простора на ума. Речта възниква и заглъхва в просторността на 

тишината. Движението се появява и изчезва в простора на неподвижното. По този начин каквото и да правим е 

прецизно просто каквото е, но никога не е откъснато, никога не е отделено от интегрираното поле на 

възникване. Фактическото качество на тази интеграция не е нещо, което можете да опишете, а него можете 

само да преживеете.  

 

Като изображение, което да ни помогне да разберем това, ние бихме могли да си представим нашите животи 

възникващи на две оси. Първата е хоризонталната ос на аз и другите. Интеграцията тук е преживяването на себе 

си и другия възникващи заедно. Така например аз мога да ви виждам много по – ясно, отколкото виждам себе 

си. Трябва да завъртя себе си към друго, за да видя себе си. Така да се каже, за да видя собственото си лице 

трябва да намеря огледало, да погледна в него и да видя отражението си. Но твоето лице аз мога да видя 

директно. Това е много странно. По този начин ние може да започнем да виждаме: „О, както си ти, така съм и 

аз!“. Ние не сме хомогенизирани, не сме сварени заедно, като доматена супа, а по – скоро всяко проявление, 

включително и мен самия, си е на собственото място, като мой свят. Както си ти е част от моето преживяване. 

Също както съм аз е част от твоето преживяване. По този начин субект и обект възникват заедно. Може да се 

проявяват отделно, но са винаги заедно.  
 

Другата ос е вертикалната ос, в която основата на преживяването – първичната откритост или пустотата на 

дхармакая – поражда всичко, което се проявява. Така да се каже пустотата на огледалото, когато погледна в 

него, разкрива не само моето лице, но и стаята зад мен. С други думи аз нямам личностна основа вътре в мен, 

основа на „мен“, същност на „мен“, а основата на „мен“ е основата на теб. Когато просто седим отпуснати и 

отворени в практиката и когато имаме повече и повече опитност на възникване и отминаване на каквото и да се 

проявява, тогава започваме да забелязваме – седейки тук, отпуснати, очите отворени – че осъзнаването не е 
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отвътре, гледайки навън, не е и навън плаващо в пространството. То е всепроникващо и разкрива всичко. Не 

може да бъде открито бъдейки обособено това или онова. Това е основата на всичко и субект и обект възникват 

заедно от и в него. Всяко нещо, което възниква, възниква на собственото си място, вътре в безграничното 

гостоприемство.  
 

Въпреки че се чувства, като че аз съм вътре в мен, това е изтънченият коментар на егото, което винаги дърпа 

преживяването към себе си. Когато се опитаме да открием къде е егото, намираме, че е постоянно в движение, 

като скачаща жаба. И когато се опитаме да установим неговото съдържимо, откриваме, че постоянно се 

променя. То е една отправна точка, „аз, мен, себе си“, и е способно, поради неговата пустота, да се слива с 

неизброимите проявления. По този начин то е пусто, като огледалото и все пак дегизирано като действителната 

природа на преживяващия, претендирайки за личностна продължителност на съществуването като истинско 

същество, моята собствена идентичност.  
 

По този начин откритостта, или нирвана и ограничението, или самсара, са много подобни заради тяхната 

неотделност от основната пустота на всичко. Преживяването на това, което е отвън е така в моя ум, както и 

онова, което се проявява да бъде отвътре. Като често се казва в дзогчен текстовете „Не задържай умът 

отвътре! Не задържай преживяването отвън! Умът е нито вътре, нито отвън.“ Преживяванията също не са 

нито вътре, нито отвън. Отпуснати и отворени, всичко възниква от само себе си.  
 

Ние бихме могли години и години да говорим за това, но може би това е достатъчно. Няма край на описанието 

на този и онзи детайл... Главното е да схванем централния принцип в практиката и да го поемем в себе си и по 

този начин да пре – откриваме баланса си постоянно. Нито да пропадаме, нито да отстъпваме назад; нито да 

пропадаме, нито да отстъпваме назад... 
 

Медитиране „небе към небе“ в безграничната отвореност на всички проявления 
 

В термините на медитацията безграничната отвореност на всички проявления, включително нас и другите, 

означава, че нашата практика, както е традиционно описана, е „небе към небе“. В тибетското разбиране 

облаците възникват от небето. Небето е отворено и пусто и ни показва различни неща, като дъги, облаци, дъжд 

и други. Когато сядаме, ние сядаме като небето, безгранични, гостоприемни. Каквото и да възниква е също като 

небето, безгранично, неуловимо, без вътрешна същност. Великото небе се разкрива чрез неговото осъзнаване на 

небесно – подобния субект и небесно – подобния обект.  
 

Като друг пример ние бихме могли да помислим за сцена и на нея са двама актьори. Представете си, че това е 

малка театрална компания, така че всяка вечер те представят различна драма. В тази вечерната пиеса всеки 

актьор е в ролята си, и бъдейки в образ, те говорят с глас, тон и жестове на този специфичен персонаж. На 

следващата вечер те се появяват на същата сцена, в различна пиеса, в различна роля, говорейки по различен 

начин, използвайки различни жестове. Когато актрисата слезе от сцената дали тя се превръща в нейното 

истинско аз? Или тя просто играе друга роля? Може би тя ще се обади на майка си, след това ще звънне на 

партньора си. Когато разговаря с нейната майка и с партньора си тоновете в гласа и са различни. Съдържанието 

на разговора най – вероятно е също доста различно.  
 

По този начин ние можем да видим, че въпреки че усещаме да съществуваме като уникална индивидуалност 

със своите определени разпознаваеми характеристики, ние сме като актьори, винаги представяйки себе си по 

различен начин в различните ситуации. Вие бихте помислили, че това е луд възглед, но всъщност е основата на 

здравия разум. В действителност да вярваш, че си постоянно един и същ е истинската лудост. Когато някой е в 

състояние на голямо безпокойство той ще се представи на когото и да било там по същия начин. Когато ние сме 

разтревожени или депресирани ние сме толкова себе – заети – с – мисли, че е трудно да бъдем в действителна 

връзка с другите и да направим към тях подходящите жестове.  
 

Нашета идентичност е изпълнение, не същност 
 
Нашата пустота или нашата откритост е онова, което ни позволява да бъдем социално уместни. Пробуждането в 

дхармакая, умствения аспект на нашата буда природа, е токова отворено, че вътре в нас няма фиксирана 

позиция и нашето проявление е съгласно спецификата на ситуацията. Вместо да трябва да придържаме в едно 

себе си като съществен аз с определена продължителност във времето, отпускайки се и почивайки в 

откритостта, енергията проявява себе си така, както се изисква. 
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В дзогчен тези два аспекта или принципа са посочени като „кадаг“ ( „kadag“ ) и „лхундруп“ ( „lhundrup“ ). 

„Кадаг“ или първична чистота означава, че умът по себе си, че нашата истинска природа, не е фиксирано нещо 

с каквато и да е форма, цвят или обусловеност. Защото умът не е нещо, не е относителен спрямо други неща. Не 

може да бъде белязан, или опетнен, или повреден от нещо друго – той не е нещо, което стои във връзка с други 

неща. От самото начало, от безначалното време нашият ум по себе си е бил пуст, отворен, сияен и безкрайно 

чист. Бъдейки неразрушим, незамърсяем и невъзможен за сграбчване, той е непонятен. Не е обект, който може 

да бъде дефиниран и осмислен чрез прилагането на концепции. Вие не трябва да откривате собствения си ум – 

не е изгубен или е някъде другаде. Всичко, което е необходимо е да спрете да си въобразявате, че е нещо, което 

не е.  
 

Когато за първи път се натъкнахме на тези тибетски технически термини те изглежда се касаеха към нещо  

далечно и на различно ниво, но те прецизно се отнасяха към нашето собствено преживяване, защото нашата 

идентичност е изпълнение, а не същност. И когато изпълнимостта възниква от сценарии, модели или 

процедури, тогава нашата свобода е ограничена и отслабена.  
 

„Лхундруп“ означава „веднага образувано, спонтанно“. Така да се каже откритостта на съществуването изразява 

себе си като сиянието на проявлението на полето на феномените. В непосредствеността на разкритието всичко 

е перфектно като първичното изражение на безграничната откритост. Някакво усещане за това може да бъде 

преживяно в изкуството, музиката и танца, танцови импровизации, пантомима, клоунадата, пеене, свирене на 

инструменти заедно... В тази ситуация чувството на не – отделеност от другите хора позволява 

непосредствеността на връзката, така че имаме съвместно създаване. Не се отнася за това, че един води, а друг 

следва, а по – скоро за участващите хора пристигнали на едно и също място, по едно и също време, в едно и 

също настроение. Това не е организирано отвън, не е лидерски умения като диригента в оркестъра, нито пък е 

вид смесен стадов инстинкт. По – скоро възниква от не поставянето на себе си отделно, от не мисленето, „Аз 
какво ще направя? Те какво ще направят?“. 
 

Това включва доверие, отпускане. В обикновения живот доверието възниква от множеството повторения с 

другите хора. Дзогчен практиката отваря вратите към присъщо вътрешното доверие, към спонтанното 

отпускане. Това освобождава напрежението, възникващо от безпокойството, като (от)пускаме отговорността и 

бремето на личното агентство.  
 

Това разкрива преживяването като комуникация; всичко, което ние срещаме се демонстрира за нас съгласно 

нашите капацитет, способности, ориентация и т.н. Себе – формирането или себе – организацията е присъща на 

полето на преживяванията. Разбира се ние можем да редактираме нашите преживявания и конструираме 

нашите собствени разказвателни линии, но това е насложено върху автоматичното себе – възникване или 

автопойезис* който е вече там. (*бел.прев. автопойезис – autopoiesis – от гръцки: auto – само, poiesis – създаване 

) Откритостта е не – редактиране, не – блокиране, не – „усъвършенстване“ на потока на преживявания. Полето 

на преживяванията е просто областта, в която момент след момент комуникацията между всички възникващи 

форми е взаимна и отзивчива.  
 

Невежеството и вкопчването в будизма се отнасят като един вид неуспешна комуникация, при която част от 

системата изглежда, че е откъсната и отделена. Като в песента на Дейвид Боуи „Земен контрол към майор Том“ 

който се носи в космоса. Ние самите приемаме за себе си, че сме нещо отделно и поради това сякаш аз 

комуникирам навън от себе си към системата на света, която е извън мен. Но ние сме винаги и вече вътре в 

системата на света, която е безкрайна и отвъд присвояване. 
 

Мрежата на Индра 
 
Един от образите, често използван в Будизма да илюстрира тази позиция, е този на Мрежата на Индра, една 

мрежа, която се простира през цялата вселена със скъпоценен камък на всяка пресечна точка. Всеки скъпоценен 

камък има много фасети и всяка фасета отразява всички останали камъни в мрежата, така че имаме безкрайно 

умножение на преживяванията, въпреки това всяка фасета изглежда така, като че е централна точка, 

разкриваща всичко останало. Подобно на това всеки човек, всяко чувстващо същество, е център на вселената. 

Няма един истински център на вселената, във вселената, или по – скоро мултивселената, има безкраен на брой 

центрове. 
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От тази гледна точка вие може да кажете, че монотеизмът е една от големите трагедии на западната 

цивилизация, защото монотеизмът посочва, че има една централна точка и, че всичко е изградено около тази 

централна точка. Структурата на тибетската будистка мандала е подобен, там имаме централно божество и след 

това придружаващи божества долу до пазителите на вратите и т.н. Но в тибетската традиция е казано, че броят 

на мандалите е безкраен и, че всъщност всеки индивид е централно божество на мандалата. Вие сте централна 

личност във вашата мандала и прислужник в нечия друга мандала. 
 

Енергията възниква, показвайки различни форми. Ние сме двете, безкрайната не – специфичност на 

пространството – така да се каже без значение какви думи ще използвате, за да опитате да опишете себе си, вие 

никога няма да уловите този образ – и едновременно ние сме безкрайният потенциал, който проявява много 

различни форми, в зависимост от различните ситуации. Какво се случва щом ние се вкопчим в определена 

форма? Ние губим чувството за усещане на откритост и ставаме обсебени за поддържането на това специфично 

оформяне, което ние приемаме като себе си.  
 

Има два аспекта на процеса да бъдеш ограничен: ние ставаме ограничени, защото не преживяваме отвореността 

на основата на нашето същество и ставаме ограничени, защото не преживяваме обхвата на нашия потенциал. 

Така че колкото повече ставаме вкопчени в или се идентифицираме с определена позиция, толкова повече се 

сковаваме или затягаме, тъй като се защитаваме срещу промените в околната среда, която ни поддържа.  
 

Общо казано хората са разделени на две групи: Тези, които си мислят, че са по – големи отколкото са и тези, 

които мислят, че са по – малки отколкото са. Така че как да бъдем собствения си размер? Как да бъдем 

свързани с нашите собствени качества в отношение с качествата на другите хора, такива каквито са. Да бъдеш 

твърде горд не е полезно; да бъдеш твърде малък и скромен също не е полезно. От гледната точка на дхарма 

нашата позиция, нашите качества, нашата ситуация са винаги обект на непредвидена вероятност. Реалната 

действителност на нашия живот е, че в различни ситуации ние вървим нагоре и вървим надолу. Това са 
функциите на енергията. Ако ви прави щастливи, когато отивате нагоре и тъжни щом отивате надолу, това е 

просто както е. Обаче ако развиете сюжет относно това и се придържате към разказвателната линия, тогава вие 

ще бъдете откъснати от следващия актуален съединителен момент, тъй като идентифицирането с историята е 

прекъсване на директната непосредственост да бъдеш в ситуацията. Не е и да предположим, че трябва да бъдем 

отнесени като есенен лист, понеже нашата енергия е също част от комуникационната енергийна система. Ние 

не трябва да бъдем доминирани от другите, но когато нашата енергия е свързана, тогава ние сме част от 

синергията и когато това се случи, тогава всичко е някакси добре.  
 

Ако музикантите започнат да импровизират заедно и нека кажем, че бас китарата има да изсвири дълъг риф... 

ако са настроени правилно, тогава и енергията на всички се насочва в тази посока. Но понякога чувате, че 

музикантите крадат местата си, правейки тяхното соло твърде шумно или дълго. Те изкривяват музиката и вие 

вземате тези техни моменти за „звездни“. Когато някой се превърне в звезда, неговия капацитет за изразяване в 

развиващото се поле е ограничен. Джордж Клуни, приятен човек, си е винаги Джордж Клуни. Ако видите 

Джордж Клуни във филм, той е звезда, не актьор. Актьорът е някой, който е в роля и е склонен да обитава 

образа на ролята си, не твърде малък, но също и без изблици. Звездата е осъден да бъде повече от тяхната роля 

и различен от нея. Това да бъдат специални ги отделя и прави компромис с тяхното участие.  
 

Егото копнее да бъде звезда, а това прави трудно влизането в роля. Егото е наш аспект, който излиза извън това 

да бъде част от разгръщащото се недуално проявление в чувството „Аз съм уникална личност. Какво относно 

мен? Ти наистина ли ме познаваш?“ По този начин то казва, „Ти не можеш да ми показваш къде трябва да 

бъда. Вместо това нека ти разкажа за себе си.“ Предвид това е много полезно да започнете да наблюдавате 

себе си и видите вътрешните сюжети, които са причина за чувството ни за отделеност от разгръщащото се поле.  
 

Нашето его търси да изгради енергийната си основа, така че се вкопчва в познанието. То желае познанието да 

предхожда преживяването и търси да определи резултата още преди момента на участие. Хайдегер пише 

относно да имаш „ресурси под ръка“. Така да се каже вместо да пазим нашето познание в нас като дефиниция 

за това кои сме, познанието е около нас по начин, по който дърводелецът или водопроводчикът имат кутия с 

инструменти. Когато ръката на водопроводчикът се протегне към гаечен ключ нужен за определена свръзка, е 

защото ръката му е празна и той може да избере правилния ключ. Той го взема, свършва си работата и го оставя 

долу. По същия начин ние имаме много различни качества, много способности, но никой от тях не може да 

бъде прецизно окончателен по въпроса кои сме ние, защото нашето същество е недефинируемо.  
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И въпреки това, когато има безпокойство нашето себе – запитване става неоснователно и ние търсим 

категорични отговори, търсим истинско познание: „Кой съм аз? Това трябва да съм аз!“ Подобна увереност 

води до възникване на пристрастяване, при което ние приемаме само някои от нашите качества бъдейки 

истински дефиниращи това кои сме ние: „Ето кой съм аз!“. Водопроводчикът зацикли само с този гаечен ключ. 

„Ако го оставя долу аз няма да съм повече водопроводчик. Но поради това, че държа този конкретен гаечен 

ключ в ръката си завинаги, аз не съм много добър водопроводчик.“ Това е диалектическото напрежение на 

егото: никога не е достатъчно празно и затова никога не е достатъчно пълно.  
 

Изследвайки твоите мисли 
 
Тогава Нуден Дордже казва: „Когато практикувате по какъвто и начин да го правите, много различни 

видове мисли и преживявания ще възникнат. Тогава вие трябва непоколебимо да ги изследвате по 

отношение на това от къде идват, къде пребивават, накъде отиват и каква форма и цвят имат те.“ 

 
Може би мисъл или усещане, или преживяване възниква, например: „Изморен съм.“ То откъде идва? Ние имаме 

навика да мислим: „О, това идва поради факта, че съм изморен!“ Вие дори може да помислите: „Идва от мен. 

Аз съм онзи, който е изморен.“  И двата отговора са някак си солипстични, те образуват един затворен кръг. 

Избягвайте да попадате в него и да вярвате в познавателното съдържимо, а вместо това изследвайте: откъде 

всъщност идва? 

 
Когато намерим „решение“, откъде идва, продължавайте да гледате в тази точка, гледайки отново и отново. Ако 

продължите да гледате, вие ще видите, че „решението“ изчезва – то беше просто една друга временна идея. 

Продължавайте да гледате, докато видите, че всяка една мисъл възниква като проявление на потенциала на 

откритото осъзнаване. Когато мисълта е в ума ви, къде всъщност стои? Дали се опира на нещо? Дали има 

форма и цвят? Продължавайте да гледате и всяко решение, което изглежда истински валидно ще изчезне като 

утринна мъгла.  

 
Вие бихте могли да почувствате „аз имам мисълта. Формата на мисълта отразява този, който съм“. По този 

начин въпросът кой съм аз, намира решение в друга мисъл. Така една мисъл казва нещо потвърдително относно 

статуса на друга мисъл. Това е вид непотизъм: „Въз основа на това, че съм мисъл, аз бих искал да потвърдя 

тази мисъл“.  

 
Всъщност всички мисли са надеждни: „Довери ми се, аз съм мисъл!“. Мисълта е просто онова, което е. Ние сме 

тези, които я вземаме за нещо, което не е. Това е което трябва да разгледаме, защото навика да се вкопчваме е 

базиран на основаването на концепции, като основа на значението и истина, като че истинското значение е било 

унаследено в мисълта. Ето защо в практиката на Дзогчен ние трябва да станем по – будни, по – подозрителни, 

да позволим на мисълта да ни се разкрие такава каквато е, така че да не я пре - обременяваме с нашите копнежи 

и проекции.  

 
Казано е: „Ако дадеш на някого достатъчно дълго въже, той ще се обеси на него“. Това е принцип използван в 

полицейските разпити. Ако някой може да бъде окуражен да говори, в това говорене той ще разкрие нещо, 

което се опитва да скрие. Детективът не би трябвало да бърза твърде много. Той трябва да е спокоен и отпуснат 

и слушащ, така сякаш е напълно приет. Тогава заподозряният, бъдейки по – отпуснат ще изпусне нещо 

уличаващо го в престъплението. 
 

По същият начин е и с медитацията. Ние седим много отпуснати и отворени, присъстващи с каквото и да се 

проявява, и тогава много внимателно и нежно във вашето внимание може да въведете въпроса: „Къде мислите 

пребивават?“. За щастие вашият ум ще ви предложи много отговори. Много отпуснати и отворени вие просто 

наблюдавайте идващите мисли. Тогава каквото и решение да се появи, колкото и прецизно да изглежда, че 

виждате къде мисълта пребивава или остава, откъде идва, накъде отива, просто останете с това. Защото това е 

съществената точка, където е разликата между концептуалната конструкция, интерпретацията и директното 

виждане. Когато отговорът на въпроса е друга мисъл, и после друга мисъл, вие останете вътре в изтъканата 

матрица на концептуално разработване и възникналото решение е просто една мисъл, която също изчезва.  
 
За щастие нашата правна система има апелативни съдилища, защото понякога човек е признат за виновен и 

отива в затвора и после някой идва с въпроса: „Чакайте сега, този човек наистина ли е виновен?“. И те се 
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връщат обратно, отварят досието и отново преглеждат доказателствата. Понякога откриват съдебна грешка, 

може би защото по време на първоначалния процес е имало нуждата да се намери отговор, нуждата да открием 

виновника. По подобен начин в нашето желание за бързо облекчение на безпокойството от незнанието ние се 

озоваваме с лесно решение: „Ето това е! Случаят е приключен, имаме справедливост“. Но може би не. Може 

би съдията, който също така е известен като „аз, мен, себе си“ - е в действителност престъпник. Това е доста 

плашещо. Това идва малко по – близо до г-н Кафка. 
 

Будизмът е един вид обезпокоително проучване, тъй като предлага, че нашето преживяване на света възниква 

от невежеството. Популярен е изказът, че „Животът се основава на лъжа“. И после онзи, който е назначен да 

провери дали там има лъжа, самият е лъжец. Ето защо в този текст се говори много за яснота. Гледайки отново 

и отново. Ако беше толкова просто вие бихте могли просто да го направите веднъж и после: „О, ето това е!“. 
 

Но ние имаме медитационна практика, което означава, че ние поглеждаме отново, и отново, и отново, ден след 

ден, месец след месец, година след година – защото гледането и виждането е трудно. Трудно е защото имаме 

предразсъдъци а предразсъдъка е враг на справедливостта. Много съдилища по света имат статуя на „Дамата на 

справедливостта“ държаща везни и меч. Много често тя е с превръзка на очите, защото справедливостта трябва 

да е сляпа. Не е ли това интересна идея? Означава, че не гледаме, за да видим онова, което искаме да видим, не 

търсим, за да потвърдим онова, което вече „знаем“, а сме склонни да не-знаем с цел да достигнем до истинско 

знание. Това е специфичното качество на Дзогчен практиката.  
 

През времето ни прекарано заедно аз не мисля, че внушавам, че има нещо, което би трябвало да вярвате. 

Вместо това, онова което имаме е един път на проучване, което значи, че бихме били склонни да не знаем 

предварително. Така че не е относно промяната на една система то вярвания с друга, не е относно 

превръщането ни в будисти, а е относно това да се научим как да гледаме ясно и просто онова, което се случва 

в действителност.  
 

Съвет за оставане в настоящето с онзи, който е настоящ 
 
Нека да направим още практика ползвайки „Аа“. Този път може да се фокусираме върху изследването дали 

умът пребивава някъде. По един много нежен начин наблюдавайте като момент след момент преживяването 

възниква, каква е връзката между преживяването и преживяващия? Кой е онзи, който има преживяването? Ние 

правим това не преследвайки мислите. Ние сме настоящи, осъзнаващи и отворени към каквото и да се случва. 

Ние не гледаме по начин, по който гледаме нещата в света. Не тежък поглед, за да видим „Какво се случва с 

мен?“. А е въпрос на просто да оставаме настоящи с онзи, който е настоящ.  

 
Това е доста фино, защото ако го придърпате твърде стегнато, създавате позицията „Аз гледам от тук на това“. 

Ако сте твърде хлабави, тогава просто се разсейвате и пропадате в каквото и да се случва. Така че които и да е 

от тези крайности се случат, просто ги освободете в издишването на дъха си. Това носи повече пространство и в 

този пространствен момент, там вие сте настоящи. Почивайте си в това и наблюдавайте каквото и да възниква. 

Дали нещо остана? Ако е така, къде и върху какво? 
 

[Рецитиране на „Аа“ и десет минути тихо седене] 
 

Огледалото предлага гостоприемство на всички отражения 
 
Чрез нашата практика ние можем да видим, че умът ни е като огледало. В този смисъл има два аспекта. Умът 

ни е едновременно и двете, отворен и изпълнен с непрекъснат поток на преживявания. Покоят не се променя 

никога и е невъзможен за сграбчване бъдейки по себе си природата на ума. Вътре в този покой енергията 

непрестанно възниква и се проявява като всичките мисли, които създават „аз“ и „другите“. Така че когато 

правим тази практика ние нежно изместваме нашето внимание в страни от идентифицирането и интоксикацията 

с каквото и да възниква, към осъзнаването на широтата в която всичко това се проявява.  От гледната точка на 

медитационната практика ключовият момент е: не се опитвай да държиш умът си в страни от възникване.  
 
Ако се опитате да успокоите ума и да спрете потока на мислите, тогава вие правите нещо изкуствено. Можете 

да направите това и за известно време няма да има никакви мисли, но след това мислите започват отново. Така 

че това състояние е нестабилно и фактически е просто друга форма на проявление.  Не е вероятно да се озовете 
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в естественото състояние с помощта на методи, които са преднамерени и манипулативни. Ето защо 

изображението на огледалото е много полезно. Огледалото е винаги празно, дори когато е изпълнено с 

отражения. Именно пустотата на огледалото е онова, което предлага гостоприемство на отражението. Когато 

погледнете в огледалото и видите собственото си изображение, невидимата откритост на огледалото е основата 

на потенциала или капацитета за това вашето отражение да бъде там. Така да се каже откритостта, или 

пустотата и проявленията не са две отделни неща. Така че няма да откриете пустотата или откритостта от една 

страна и проявленията от друга.  
 

Откритостта и проявлението са натурално интегрирани; те са вече и винаги били в баланс. Така че не е относно 

това да ги балансираме, не трябва да коригираме нищо. Не е като това да преразгледате диетата си, „О, ям 

твърде много месо, трябва да ям повече зеленчуци. Няма да готвя толкова много неща и ще оставям част от 

чинията си празна. О, имам твърде много проявления; нуждая се от повече пустота. Ще пазя ума си пуст“. 

По – скоро   „работата“ е да опуснете желанието за работа, да сте отговорници, да управлявате ситуацията. Чрез 

не правене, позволявайки каквото и да идва да дойде, парадоксално, изгрява яснотата. Яснотата разкрива, че 

интеграцията или не – дуалността е даденост, тя е просто такава. Его турболенцията и безкрайните дейности са 

просто част от това как тя е. Не е необходимо да бъде променяна. Всичко, което се изисква е, че ние виждаме, 

че това не е единствената игра в града, това че отваряме погледа си към безкрайността, към цялото отвъд 

обобщение.  
 

Първоначално е все едно има два отделни аспекта. От едната страна е пустотата, отвореността и осъзнаването, 

което е присъствието което регистрира проявлението на онова, което се появява, и яснотата, която нито 

пропада в онова, което възниква, нито отстъпва от него, позволявайки на пълния си блясък да бъде там. От 

другата страна е проявлението на каквото и да възниква. И все пак от самото начало тези две са били 

неразделими. 
 
Когато казваме „Аа“ ние не се отпускаме далеч от проявлението, то не е проблемът. Проблемът е как ние 

приемаме проявлението, какво правим от него, какво му правим. Ключовото нещо е да отпуснем 

идентификацията си с, или нашето участие в, онова, което възниква, все едно, че то е било нашата истинска 

идентичност.  
 

Внимателното присъствие почива в основа, която е отворена 
 

Аз мога да се идентифицирам с моето тяло и да кажа „Ето кой съм аз“. Ако практикувам обща випасана 

медитация, мога да го поотпусна това и да кажа „Това е което възниква, което наричам мое тяло“. Мога да 

отпусна това още малко и просто да присъствам в момента в онова, което се проявява. Въпреки това моето тяло 

се дефинира  не просто вътрешно от моята идентификация с него, но и външно от моята де-идентификация с 

други форми: чашата, която държа, не е моето тяло; вие не сте моето тяло; това помещение, в което сме не е 

моето тяло; моето тяло е едновременно онова, което аз приемам да бъде и да не бъде.  
 

Когато казваме „Аа“ и се отпускаме, ние отпускаме и двете, идентификацията и де-идентификацията и се 

отваряме към интегрираното поле на възникване. Умът не е нещо, което е вътре в тялото, въпреки че 

умствените функции  се проявяват като нещо вътре в него. Така да се каже моите мисли се усещат като че ли са 

нещо вътре в мен: „Имам мисли, относно теб, който съществуваш извън онова, което аз мисля, че съм аз“. 

Това е умствена дейност. Умствена дейност, която е отделена от нейната основа, оперира като база на 

дуалистичната идентификация. Така че когато се отпускаме с „Аа“ неща продължават да идват. Първо защото 

имаме продължение на обичайното ни преживяване, то изглежда като: „Аз съм отвътре; това е отвън; правя 

„Аа“ практика, но нищо не се променя, така че сега какво?“ 
 

Ключовият момент е, че нищо не се е променило в начина на възникване. И въпреки това осъзнаване е 

проявено докато се отпускаме от мисленето, че аз съм вътре в себе си. Единствено енергийния водовъртеж на 

концептуалното усложняване е онова, което прикрива проявлението от неотменимата му основа. Това е 

централната точка на отпускането. Не е това, че аз трябва да се откажа от онова, което имам, а „аз имам“ никога 

не е бил реалната ситуация. И понеже е илюзия – или лъжа, или невежеството – за поддържането и участва 

енергия.  
 

Най – вероятно всички ние имаме някакъв опит в лъгането и знаем, че когато лъжем трябва да запомним, че сме 

казали лъжа. След това трябва да запомним на кого сме я казали и на кого не, защото ние обичайно лъжем с 

определено специфично намерение. Лъгането е доста активен процес, не просто в момента в който решаваме 
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каква точно лъжа да кажем и как, а и поддържането на илюзорния свят създаден от лъжата. По същият начин 

конструкцията на чувството за индивидуален аз, като притежаващ истинска същностна последователност, 

съществува като лъжа. Лъжата не е толкова далеч от истината. Ние сме тук, всичко продължава както преди. 

Илюзията е не, че там има проявление, а по – скоро, че е проявление на обособени същества пропити с тяхна 

собствена личностна същност. Проявленията са там, но те възникват под формата на сън. Като отражението на 

луната във вода, всички проявления възникват спонтанно, заедно, напълно оформени.  
 

Така, когато правим практиката и се отпускаме, ние не се опитваме да накараме стаята да изчезне, а нашето 

преживяване на онова, което е пред нас може да се промени. Когато нашето усилие, необходимо да поддържа 

нещата така както се проявяват, се отпусне малко, те започват да разкриват повече от онова, което всъщност са. 

В това състояние ние просто позволяваме на всичко да възниква и отминава. Вместо да имаме чувство на 

фиксиран субект гледащ отново и отново в обектите, които продължават да присъстват – и които аз разбирам 

или имат смисъл за мен на базата на онова, което помня за тях от преди и онова, което мога да предвидя за тях в 

бъдеще – възникването сега е всичко-по-едно-и-също-време като едно възторжено проявяване. Възторжено е, 

защото егото слиза от неговата привидно фиксирана позиция и така директно се разкрива, че е част от 

енергийния поток на проявлението. Аз, другите и всичко е непосредствеността, през сетивата, на потенциалът 

на основата. 
 

Предимството на това преживяване е, че когато се придвижваме с тази отворена интеграция в света, ние не 

караме проявленията да бъдат онова, което не могат да бъдат. Понеже не се чувстваме толкова откъснати от 

онова, което се случва, нашето участие става по – лесно и по – спонтанно. Когато си вея с ръка пред лицето си 

мога да почувствам вятъра, тъй като въздухът се движи срещу него, но в пространство, което е пусто, там няма 

съпротивление, няма триене. Подобно на това, когато ние се отпуснем в откритото пространство, ние имаме все 

по – малко и по малко триене със събитията.  
 
Будистката литература има много препратки към „безусловното“. Безусловното означава, че понеже нищо не 

съществува като реални обекти притежаващи субстанция, не съществува и във връзка с нищо друго. 

Пространството не е нещо, така че не съществува във връзка с нищо друго. Въпреки това в обикновени условия 

ние можем да кажем, че тази чаша и тези таблетки за смучене съществуват във връзка с двете страни на масата 

пред мен. Можем да ги придвижим в различни ъгли; можем да измерим разстоянието между тях; можем да 

кажем, че едното е по – голямо от другото; че едното е по – цветно от другото и прочие. Така да се каже ние 

сравняваме и търсим разликите и извършвайки това ние правим нещата свързани едно с друго или привидно 

свързани поради подобни качества.  
 

Ние можем да кажем „Часовникът е по – скъп от чашата.“ От тази гледна точка ако счупя чашата няма да се 

обезпокоя толкова, колкото ако счупя часовника. Но ако счупя чашата мога да се порежа на стъклото, а един 

счупен часовник вероятно не е толкова опасен. Може да видите, че този начин на мислене няма край. Това е 

природата на самсара, сравняване и контрастиране: „Това добро ли е или лошо?“, „Дали да прекарам коледа със 

семейството или с приятели? “, „Дали е по – добре да направя това или онова?“ 
 

Този вид мислене е енергията на ума, но умът сам по себе си няма форма, няма цвят; не идва от никъде, не 

пребивава никъде, не отива никъде. Достатъчно лесно е да кажем това за природата на ума, но папагалски да го 

повтаряме като догма не е полезно. Онова, което желаем е директно преживяване. Така че ние се заемаме с 

въпросите и ги изследваме отново, и отново в нашето собствено преживяване. Дали моят ум има някакъв цвят? 

Дали има някаква форма? Когато започнем да виждаме, че умът сам по себе си няма форма, ние опитваме 

неговата безкрайност, няма граници. Тогава виждаме, че нищо не съществува извън него. Забележително! 

Невероятно! Кой би го помислил? Никой, защото е извън сферите на мисълта. 
 

В това отворено, неочертано, неоформено внимателно присъствие – присъствие, което не прави нищо и което 

прави всичко – всичко е разкрито. Това за нас е трудно да разберем, защото ако ние не пуснем каната за топла 

вода чай няма да бъде приготвен. На просто ниво ние знаем, че ако не извършим действието, то остава 

неизвършено. Действието включва мобилизация: ние обединяваме ресурсите си за задачата и преминаваме в 

действие, задачата е изпълнена. Огледалото, за разлика, показва всичко докато не прави нищо. Няма някой 

вътре в огледалото да изкарва изображенията. Без усилие огледалото показва онова, което е там. Това е 

фундаменталната разлика между дуалистичното съзнание, което е действие на ума, въздигане на енергия и на 

самият ум, който е като огледало, без усилия показва онова, което е там.  
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Същността на практиката 
 
И така, същността на практиката е доста пряма: 

• Отпуснете се. Присъствайте с онова, което се проявява като нито пропадаме в него, нито отстъпваме 

назад. Колкото повече отпускате навика на мобилизацията, толкова повече се отпускате от 

идентифицирането „Аз съм този, който трябва без усилие да направи нещата“. 

• От тук ние се пробуждаме за разбирането: „Моята истинска природа е внимателно присъствие към 

възникващото“. Вътре в това присъствие неговата собствена енергия възниква като двете субект и 

обект. Така да се каже вие все още продължавате с ежедневния си живот – ангажирани с работата си, 

семейство и прочие – но без да бъдете напълно въвлечени в него, толкова пълно идентифицирани с 

него, така че няма пространство да изследвате по - нежни и хармонични и напълно-свързани линии на 

поведение.  

• Практиката е доста пряма; ние просто трябва да навлизаме в нея отново, и отново, и отново. 
 

Онова, което може да помогне е да започнем да наблюдаваме колко много напрежение носим в нашето тяло, в 

нашия глас и умственото ни функциониране. Уверете се, че сте отпуснали тялото. Обърнете внимание ако 

имате доста мускулно напрежение; плувайте; отидете на масаж, направете малко йога или тай – чи или нещо 

подобно. С речта също, ако усещате напрежение в гърлото, това често става поради безпокойство относно 

говоренето или не говоренето и е свързано с напрежение в диафрагмата. Така че отпуснете дишането. 

Напрежение в тялото и речта са до голяма степен свързани с ума.  Запомнете, че егото е незаконно. То 

претендира за законност като център на нашето същество, като наша истинска идентичност, но не е. И поради 

тази незаконност, то е винаги нервно. Изплашено е, че ще бъде изобличено, разкрито и поради това трябва да 

създаде някаква защита. Виждайки и решавайки проблеми е онова, което егото прави през цялото време, като 

неговия начин да идентифицира света като пълен с проблеми означава, че винаги има повече проблеми да 

разрешава... 
 

Дзогчен не е някакъв магически разтвор, който пиете три капки дневно. А колкото по – отпуснати сме, толкова 

сме по – отворени, предлагаме повече благоразположение към развиващото се поле на феномените и това 

предоставя – определено, в моят опит – най – добрият начин за справяне с проблемите. Понеже проблемите 

съществуват на две нива: едното е като събитие, а другото като част от разказвателната линия. Като събитие 

проблемът има начало, среда и край. Като част от разказвателната линия е безкраен. Колкото по – малко сме 

погълнати от разказвателните линии на егото, толкова повече сме свежи и прецизни с феномените при тяхното 

моментално проявяване, толкова повече яснота насища нашата дейност в света.  
 

 

 

Посвещаване на Заслугата 
 

 

དགེ་བ་འདི་ཡི་མྱུར་དུ་བདག། 

GE WA  DI      YI      NYUR DU      DA< 
virtue      this     by      quickly             I 
By this virtue may I quickly 

С тази добродетел нека бързо 
 

 

ཨོ་རྒྱན་བླ་མ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། 

OR GYAN LA MA                    DRU<                  GYUR  NAE 
Padma Sambhava of Urgyen       attainment            get         then 
Gain the attainment of the glorious guru’s stage, 
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Да придобия постижението на състоянието на славния гуру, 

 

 

འགོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། 

DRO WA           CHI<    KYANG       MA LU PA 

beings, movers    one       also, even      without exception 

All beings without even one exception 

Всички същества, без дори едно изключение 

 

 

དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག། 

DE YI    SA      LA       GO PAR SHO 

this         stage   on         establish 

May I put them on that same stage! 

Нека да ги поставя в същото състояние! 
 

 

От тази добродетел нека мога бързо да достигна до постижението на състоянието на славния 

гуру и тогава нека всички чувстващи същества, без нито едно изключение, да поставя в 

същото състояние.  


