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Царската песен на Сараха 

Doha mdzod spyod pa'i glu: Dohakosa nama caryagiti 

ПОЧИТ КЪМ ARYAMANJUSRI! 
Почит към унищожителя на демоничната сила! 

1 

Вятърът разбива спокойната вода на дълги и пенести вълни; 

Царят създава многообразни форми от единството, 

Виждайки много лица на този единствен Стрелец, Сараха. 

2 

Кривогледият глупак вижда една лампа като две; 

Вижданото и виждащият са едно, 

Ти, съсипан, крехък ум! 

3 

Много лампи светят в дома, 

Но слепите пак тънат в тъмнина; 

Sahaja (Спонтанността) се просмуква във всичко, 

Но глупакът не може да види онова, което е под носа му. 

4 

Както много реки са едно цяло в океана, 

Всички полуистини се поглъщат от единствената истина; 

Сиянието на слънцето осветява всички тъмни ъгли. 

5 

Облаците извличат вода от океана, за да се изсипе като дъжд на земята 

И няма нито увеличение, нито намаление; 

По същия начин реалността остава непроменена като чистото небе. 

6 

Наситена със съвършенствата на Буда, 

Sahaja (Спонтанността) е единствената основна природа; 

Съществата се раждат в нея и преминават в нея, 

И въпреки това в нея няма нито съществуване, нито несъществуване. 

7 

Захвърляйки истинското щастие, глупакът скита в заблуда, 

Надявайки се за преходни удоволствия; 

Сега устата ти е пълна с мед, 

Преглътни го, докато можеш! 
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8 

Глупаците се опитват да избегнат страданието си, 

Мъдрите изиграват болката си. 

Пий от чашата с небесен нектар, 

Докато останалите гладуват за външни проявления. 

9 

Мухите ядат мръсотия, отхвърляйки благоуханието на сандаловото дърво; 

Човек, отхвърлил нирвана, задълбочава собственото си объркване, 

Жадувайки за долното и вулгарното. 

10 

Дъждовната вода, изпълваща следата от копитото на вола, 

Се изпарява, когато слънцето свети; 

Несъвършенствата на съвършения ум, 

Всички те изчезват постепенно в съвършенство. 

11 

Солената морска вода, погълната от облаците, става сладка; 

Отровата от страстната реакция 

В силен и себеотрицателен ум се превръща в еликсир. 

12 

Неизразимото е свободно от болка; 

Немедитацията дава истинско удоволствие. 

Въпреки че ни е страх от рева на дракона, 

Дъжд пада от облаците, за да узрее реколтата. 

13 

Природата на началото и края е тук и сега, 

А първото не съществува без последното; 

Рационализиращият глупак, създавайки идеи за невъобразимото, 

Разделя празнотата от състраданието. 

14 

Пчелата знае от раждането си, 

Че цветята са източникът на меда; 

Как може глупакът да знае, 

Че самсара и нирвана са едно? 

15 

Гледайки се в огледало, 

Глупакът вижда чужда форма, а не отражение; 

Умът с истина забравена 

Служи на привидната измама на неистината. 
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16 

Уханието на цветята е неуловимо 

И въпреки това реалността му обхваща въздуха, 

Точно както кръговете на мандала се разбират 

Чрез безформено присъствие. 

17 

Спокойната вода, раздвижена от леден вятър, 

Замръзва в твърди сковани и нащърбени форми; 

В емоционален ум, раздразнен от критични идеи, 

Безформеното става твърдо и неподатливо. 

18 

Умът, по природа неопетнен, остава недокоснат 

От калта на самсара и нирвана; 

Но като скъпоценен камък, загубен в блато, 

Въпреки че запазва блясъка си, той не свети. 

19 

С увеличаването на умствената леност чистото съзнаване отслабва; 

С увеличаването на умствената леност страданието също се увеличава. 

Стръкове поникват от семето и листа от клоновете. 

20 

С отделянето на единството от многообразието в ума 

Светлината избледнява и ние скитаме в долните царства; 

Кой заслужава повече съжаление от онзи, 

Който влиза в огъня с широко отворени очи? 

21 

Обладан от насладите на сексуалната прегръдка 

Глупакът вярва, че познава абсолютната истина; 

Той е като някой, който стои на вратата си 

И, флиртувайки, говори за секс. 

22 

Вятърът нарушава покоя в Дома на Празнотата 

С вълнуващи заблуди за емоционално удоволствие; 

Паднал от божественото пространство, изтерзан,  

Измъченият йогин заглъхва. 

23 

Като брамин, приемащ ориз и масло, 

Предлагащ жертва на пламъка, 

Онзи, който визуализира материалните неща като божествена амброзия, 

Се заблуждава, че един сън е абсолютната реалност. 
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24 

Просветлявайки Дома на Брахма във фонтанелата, 

Галейки увулата в разпусната наслада, 

Объркан, вярвайки, че обвързващото удоволствие е духовно освобождение, 

Горделивият глупак нарича себе си йогин. 

25 

Учейки, че добродетелите са без значение за вътрешното осъзнаване,  

Той бърка ключалката с ключа; 

Невеж за истинската природа на скъпоценния камък, 

Глупакът нарича зеленото стъкло смарагд. 

26 

Умът му приема месинга за злато, 

Моментното върхово изживяване за завършена реалност; 

Вкопчен в радостта от мимолетни сънища,  

Той нарича живота си на кратко благоденствие Вечно Блаженство. 

27 

С аналитично разбиране на символа EVAM, 

Създавайки четири печата чрез анализ на момента, 

Той нарича върховото си изживяване sahaja (спонтанно присъствие): 

Той се вкопчва в отражение, погрешно прието за огледалото. 

28 

Като объркан елен, скачащ в мираж за вода, 

Заблудените глупаци в своето невежество се вкопчват във външни форми 

И с неутолената си жажда, ограничени и затворени, 

Те идеализират затвора си, като се преструват на щастливи. 

29 

Относително истинското е свободно от интелектуални понятия, 

А абсолютно истинският ум, активен или в покой, е не-ум, 

И това е върховното, най-високото от високото, неопетнено; 

Приятели, познайте тази свещена възвишеност! 

30 

В ум, потънал в самадхи, свободен от идеи,  

Страстта е неопетнено чиста; 

Като лотус с корени в тинята на дъното на езеро 

Благородната реалност е недокосната от замърсяването на съществуването. 

31 

Направи здраво виждането си за всички неща като илюзорен сън 

И ти достигаш трансценденталност, 

Мигновено разбиране и спокойствие; 
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Силен ум, завързващ демоните на тъмнината 

Отвъд мисълта твоята собствена спонтанна природа се осъществява. 

32 

Явленията никога не са преставали да бъдат първоначалното си излъчване, 

И необразувана, формата никога не е имала истинска природа, която да бъде проумяна; 

Тя е континуум от уникална медитация, 

В пасивен, неопетнен, медитативен ум, който е не-ум. 

33 

Така Азът е интелект, ум и форми на ума, 

Аз светът, всичко изглежда привидно чуждо, 

Аз безкрайното разнообразие от виждано-виждащ, 

Аз желанието, гнева, умствената леност – 

И bodhicitta (пробуждащия се ум). 

34 

Вече има лампа, светеща в духовната тъмнина, 

Лекуваща разцепването, разкъсано от интелекта, 

Така че всички умствени замърсявания да бъдат изтрити. 

Кой може да определи природата на непривързването? 

35 

Не може да се опровергае, нито все пак да се потвърди, 

И неразбираемо то е невъобразимо. 

Чрез създаване на понятия глупаците са оковани, 

Докато без понятия съществува неопетнена sahaja (спонтанност). 

36 

Идеите за единство и многообразие не носят обединение; 

Само чрез съзнаване съзнателните същества достигат до свобода. 

Познаване на сиянието е силна медитация; 

Пребивавай в спокоен, неизменен ум. 

37 

С достигане до преливащата от радост земя 

Силите за виждане се разширяват, 

И има радост и смях; 

Дори при преследването на предмети няма разделение. 

38 

От радостта разпъпва истинско удоволствие, 

Избуяващо в цветове на върховно удоволствие, 

И докато изтичането се въздържа 

Неописуемото блаженство със сигурност ще съзрее. 
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39 

Какво, къде и от кого са нищо, 

И все пак цялото събитие е наложително. 

Независимо дали любов и привързване, или състояние без желания, 

Формата на събитието е празнота. 

40 

Като прасета се въргаляме в това сладострастно блато, 

Но какво може да опетни нашия бисерен ум? 

Нищо не може никога да го замърси 

И от нищо никога не можем да бъдем завързани.  

 

Тази песен за екзистенциална свобода е композирана от Великия Преподавател Йогин 

Сараха. 

Тази Царска песен на Сараха е преведена от 

Kunzang Tenzin в Kathmandu в продължение на много години, 

завършена по пълнолуние на седмия месец 

от годината на дървения вол. Нека всички същества бъдат щастливи! 

Нека всяка форма на нещата бъде благополучна! 
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Алтернативни преводи 

Както се вижда от бележката на преводача, преводът на тази песен съвсем не е проста 

работа. За съжаление е възможно да съм допуснал някакви грешки. 

Затова за някои стихове предлагам втори превод от алтернативни английски преводи. 

Стих 8 (алтернативен превод): 

8 

Зверовете не разбират света  

Като тъжно място. Обратно, мъдрите  

Пият от небесния нектар, 

Докато зверовете гладуват за сладострастие. 

Стихове 31-33 (алтернативен превод) 

31 

Чрез осъзнаване се вижда също със сигурност, че всички неща са като илюзия.  

Като се издигнеш над света, с това значение в ума си почивай спокойно в медитация.  

Тези, чийто ум разпознава учението, завързват невежеството. 

Възникваща от само себе си и невъобразима, мъдростта естествено живее в тях. 

32 

Тези явления имат същността на яснота; от най-първото те са неродени.  

Те не възникват като съществуващи с форма; отхвърли и мисленето, че те възникват във 

вид с характеристики на форма.  

Пребивавай продължително в самия ум и практикувай само дълбока медитация.  

Без мисъл, почивай в тази медитация, освободена от умствена дейност и без недостатъци. 

33 

Интелект, ум и умствени прояви имат точно тази същност.  

Всички светове, явяващи се в тяхното разнообразие, имат точно тази същност.  

Всички разновидности на гледащия и гледаното имат точно тази същност.  

Привързване, желание, омраза и bodhicitta (пробуждащия се ум), също имат точно тази 

същност. 

Стих 34 

Последната дума от стиха е „непривързване“ (detachment). В алтернативен превод 

detachment е заменено от desirelessness – т.е. състояние без желания. Мисля, че това 

показва важната връзка между двете или дори това, че са аналогични. 
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Речник 

Брамин – член на най-висшата, жреческата хиндуистка каста. 

Мандала (Санскрит: „същина“ + „има“ или „съдържа“, също се превежда като „кръг-

обиколка“ или „завършване“) – концентрична диаграма, която има духовно или ритуално 

значение в Будизма и в Индуизма. 

Нирвана (известна още като просветление или пробуждане) е пълното спокойствие на 

ума при Освобождението (мокша), това е състоянието на край на страданието, най-висше 

щастие и единението с божественото. Постигането на нирвана е цел в Будизма. За 

будистите Нирвана е и освобождаване от цикличното страдание, присъщо на 

обусловеното съществувание (самсара). Думата означава букв. „угасване“ или в Будистки 

контекст това е спокойствието на ума след изчезването на бушуващите делюзии, алчност 

и ненавист. Нирвана трудно може да се обясни с думи, но може да се преживее 

вследствие на интензивна работа с Ума, главно медитация, и продължителна духовна 

практика. 

Самадхи е йогическо състояние на свръхсъзнание, постигнато в резултат на 

продължителна практика на медитация (дхяна). В Йога сутра самадхи е осмото и 

последно стъпало, водещо към крайната цел – кайваля. Самадхи се описва като единно 

състояние на съзнанието, в което умът става еднонасочен (екаграта) и съзнанието на 

медитиращия се слива с обекта на медитацията. 

Самсара е понятие от някои източни религии. Буквално означава „кръговрат“ (санскрит). 

Това е веригата на ражданията и смъртта под формата на колело, което винаги е в 

движение. Когато тази верига бъде прекъсната, съществото получава освобождение 

(мокша) и встъпва в Нирвана. 

Sahaja – сахаджа е термин от индийската духовност. Значението му се описва като 

„последното постижение на цялата мисъл“ и „разпознаване на еднаквостта на дух и 

материя, на субект и обект“, като се продължава „Тогава няма свещено и мирянско, 

духовно или плътско, а всичко, което живее, е чисто и празно/пусто.“. 

Източник – Wikipedia 
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Кой е Сараха 

Сараха („Майстор на стрели“ или „Стрелец“), известен още Сарахапа или Сарахапада, 

живял през 8-ми век, е един от 84-те Махасидхи на Ваджраяна Будизма и държател на 

Махамудра. За него се споменава в много будистки текстове, включително в 

произведението на Абхаядата: „Лъвовете на Буда: живота на осемдесет и четиримата 

сидхи”. Сараха е наречен висшия сидха на новите тантри. 

Животът на този тантричен майстор не се побира в рамките на общоприетите схващания. 

Точното време и продължителност на живота му не са еднозначно изяснени. В 

произведението „Лъвовете на Буда: животът на осемдесет и четирите сидхи” се 

споменава град Роли в Раджни източна Индия, но това също не е безспорно. Някои автори 

твърдят, че Сараха е роден три века след паринирваната на Буда Шакямуни, докато други 

говорят за седем или девет века. Известно е, че баща му бил учен брамин в кралския двор 

и кралят пожелал да омъжи за Сараха единствената си дъщеря. Младият човек обаче 

отказал тази чест и станал монах. 

В младостта си Сараха изучава Хинаяна, но след това срещнал четири девойки, които се 

оказали Дакини. Момичетата убедили Сараха да изпие четири чаши силно вино, след 

което той изпитал четири безгранични състояния на реализация: радост, висша радост, 

по-висша от всички радости и едновременно появяваща се радост. След това преминава 

обучение в знаменития университет Наланда. Известно време следвал монашеската 

дисциплина и тайно практикувал Тантра, произлизаща от формалната дисциплина на 

Виная. 

Сараха учи при Шри Кирти няколко години, докато по време на медитация разбира, че 

негов главен учител ще бъде жена. Сараха е родоначалник на нов цикъл в развитието на 

тантричните учения и затова животът му и събитията, свързани с много аспекти на 

обучението и духовната му приемственост, както и при други сидхи са забулени в 

тайнственост. 

Почти нищо не знаем за жената-учител, която станала партньорка на Сараха. Знае се 

само, че била майсторка в стрелбата с лък и правенето на стрели. Била от ниска каста и 

Сараха я срещнал на пазара. В текстовете не се споменават името, учителите и 

традицията, към която тя принадлежи, вероятно както и самия Сараха към традицията 

Тетрей. 

Някои традиции твърдят, че жената на Сараха била петнадесетгодишна, когато се срещат, 

но според други – значително по-възрастна. Те живеели без официален брак и това 

гневяло техните съграждани. В отговор Сараха изпява своята знаменита „Царска Песен“ 

(санскр. Дохакоша). 

В резултат на реализацията на своята практика Сараха получава приемствеността на 

Махамудра от Бодхисатвата на десето ниво Ратнамати, който на свой ред бил я бил 

получил от Ади Буда. 

Източник – Wikipedia 
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Английски източник 

Saraha's Dohakosa: The Royal Song 

Doha mdzod spyod pa'i glu: Dohakosa nama caryagiti 

HOMAGE TO ARYAMANJUSRI! 
Homage to the destroyer of demonic power! 

1 

The wind lashes calm waters into rollers and breakers; 

The king makes multifarious forms out of unity, 

Seeing many faces of this one Archer, Saraha. 

2 

The cross-eyed fool sees one lamp as two; 

The vision and the viewer are one,  

You broken, brittle mind! 

3 

Many lamps are lit in the house, 

But the blind are still in darkness; 

Sahaja is all-pervasive 

But the fool cannot see what is under his nose. 

4 

Just as many rivers are one in the ocean 

All half-truths are swallowed by the one truth; 

The effulgence of the sun illuminates all dark corners. 

5 

Clouds draw water from the ocean to fall as rain on the earth 

And there is neither increase nor decrease; 

Just so, reality remains unaltered like the pure sky. 

6 

Replete with the Buddha's perfections 

Sahaja is the one essential nature; 

Beings are born into it and pass into it, 

Yet there is neither existence nor non-existence in it. 

7 

Forsaking bliss the fool roams abroad, 

Hoping for mundane pleasure; 

Your mouth is full of honey now, 

Swallow it while you may! 
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8 

Fools attempt to avoid their suffering, 

The wise enact their pain. 

Drink the cup of sky-nectar 

While others hunger for outward appearances. 

9 

Flies eat filth, spurning the fragrance of sandalwood; 

Man lost to nirvana furthers his own confusion, 

Thirsting for the coarse and vulgar. 

10 

The rain water filling an ox's hoof-print  

Evaporates when the sun shines; 

The imperfections of a perfect mind, 

All are dissolved in perfection. 

11 

Salt sea water absorbed by clouds turns sweet; 

The venom of passionate reaction 

In a strong and selfless mind becomes elixir. 

12 

The unutterable is free of pain; 

Non-meditation gives true pleasure. 

Though we fear the dragon's roar 

Rain falls from the clouds to ripen the harvest. 

13 

The nature of beginning and end is here and now, 

And the first does not exist without the last; 

The rational fool conceptualising the inconceivable 

Separates emptiness from compassion. 

14 

The bee knows from birth  

That flowers are the source of honey;  

How can the fool know  

That samsara and nirvana are one? 

15 

Facing himself in a mirror  

The fool sees an alien form; 

The mind with truth forgotten  

Serves untruth's outward sham. 
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16 

Flowers' fragrance is intangible  

Yet its reality pervades the air, 

Just as mandala circles are informed  

By a formless presence. 

17 

Still water stung by an icy wind 

Freezes hard in starched and jagged shapes; 

In an emotional mind agitated by critical concepts 

The unformed becomes hard and intractable. 

18 

Mind immaculate by nature is untouched  

By samsara and nirvana's mud; 

But just like a jewel lost in a swamp 

Though it retains its lustre it does not shine. 

19 

As mental sloth increases pure awareness diminishes; 

As mental sloth increases suffering also grows. 

Shoots sprout from the seed and leaves from the branches. 

20 

Separating unity from multiplicity in the mind 

The light grows dim and we wander in the lower realms; 

Who is more deserving of pity than he 

Who walks into fire with his eyes wide open? 

21 

Obsessed with the joys of sexual embrace 

The fool believes he knows ultimate truth; 

He is like someone who stands at his door 

And, flirting, talks about sex. 

22 

The wind stirs in the House of Emptiness 

Exciting delusions of emotional pleasure; 

Fallen from celestial space, stung,  

The tormented yogin faints away. 

23 

Like a brahmin taking rice and butter 

Offering sacrifice to the flame, 

He who visualises material things as celestial ambrosia 

Deludes himself that a dream is ultimate reality. 
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24 

Enlightening the House of Brahma in the fontanelle 

Stroking the uvala in wanton delight, 

Confused, believing binding pleasure to be spiritual release, 

The vain fools calls himself a yogin. 

25 

Teaching that virtue is irrelevant to intrinsic awareness,  

He mistakes the lock for the key; 

Ignorant of the true nature of the gem 

The fool calls green glass emerald. 

26 

His mind takes brass for gold, 

Momentary peak experience for reality accomplished; 

Clinging to the joy of ephemeral dreams 

He calls his short-thrift life Eternal Bliss. 

27 

With a discursive understanding of the symbol EVAM, 

Creating four seals through an analysis of the moment, 

He labels his peak experience sahaja: 

He is clinging to a reflection mistaken for the mirror. 

28 

Like befuddled deer leaping into a mirage of water 

Deluded fools in their ignorance cling to outer forms 

And with their thirst unslaked, bound and confined, 

They idealise their prison, pretending happiness. 

29 

The relatively real is free of intellectual constructs, 

And ultimately real mind, active or quiescent, is no-mind, 

And this is the supreme,the highest of the high, immaculate; 

Friends, know this sacred high! 

30 

In mind absorbed in samadhi that is concept-free,  

Passion is immaculately pure; 

Like a lotus rooted in the slime of a lake bottom, 

This sublime reality is untouched by the pollution of existence. 

31 

Make solid your vision of all things as visionary dream  

And you attain transcendence, 

Instantaneous realisation and equanimity; 

A strong mind binding the demons of darkness 

Beyond thought your own spontaneous nature is accomplished. 
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32 

Appearances have never ceased to be their original radiance, 

And unformed, form never had a substantial nature to be grasped; 

It is a continuum of unique meditation, 

In an inactive, stainless, meditative mind that is no-mind. 

33 

Thus the I is intellect, mind and mind-forms, 

I the world, all seemingly alien show, 

I the infinite variety of vision-viewer, 

I the desire, the anger, the mental sloth - 

And bodhicitta. 

34 

Now there is a lamp lit in spiritual darkness 

Healing the splits riven by the intellect 

So that all mental defilements are erased. 

Who can define the nature of detachment? 

35 

It cannot be denied nor yet affirmed, 

And ungraspable it is inconceivable. 

Through conceptualisation fools are bound, 

While concept-free there is immaculate sahaja. 

36 

The concepts of unity and multiplicity do not bring integration; 

Only through awareness do sentient beings reach freedom. 

Cognition of radiance is strong meditation; 

Abide in a calm, quiescent mind. 

37 

Reaching the joy swollen land 

Powers of seeing expand, 

And there is joy and laughter; 

Even chasing objects there is no separation. 

38 

From joy, buds of pure pleasure emerge, 

Bursting into blooms of supreme pleasure, 

And so long as outflow is contained 

Unutterable bliss will surely mature. 

39 

What, where and by whom are nothing, 

Yet the entire event is imperative. 

Whether love and attachment or desirelessness 

The form of the event is emptiness. 
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40 

Like pigs we wallow in this sensual mire 

But what can stain our pearly mind? 

Nothing can ever contaminate it, 

And by nothing can we ever be bound.  

 

This song of existential freedom was composed by 

the Glorious Master Yogin Saraha. 

This Dohakosa of Saraha has been translated by  

Kunzang Tenzin in Kathmandu over many years, 

finished on the full moon of the seventh month 

of the wood-ox year. May all beings be happy! 

May all manner of things be well! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник:  http://www.keithdowman.net/mahamudra/saraha.htm

http://www.keithdowman.net/mahamudra/saraha.htm

