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ВОВЕД
Ниту еден трагач не треба да ја потцени
важноста на чистотата во неговиот внатрешен
и надворешен живот. „Чистотата е Здивот на
Бог“ - пишува Шри Чинмој. За човекот да направи
траен напредок во неговиот внатрешен живот,
треба да воспостави чистота во неговото битие.
Во овие есеи, Шри Чинмој зборува за многуте
аспекти на чистотата. Трагачот значително ќе
го забрза неговото внатрешно патување ако го
прифати божествениот совет содржан во овие
страни и му дозволи на неговото тело, витал,
ум, срце и душа да бидат инспирирани и водени од бесмртната мудрост на оваа голема
Богореализирана душа.

Моќта на чистотата

МОЌТА НА ЧИСТОТАТА
Чистотата е светлината на нашата душа
што ја искусува својата божественост преку телото, виталот и умот. Кога сме чисти, добиваме
сè. Ако можеме да ја задржиме нашата чистота,
сè што е значајно никогаш нема да го изгубиме.
Денес може да имаме значајни мисли или голема внатрешна моќ, но утре со сигурност ќе ги
изгубиме ако не сме чисти. Чистотата е Здивот на
Севишниот. Кога чистотата нè напушта, Здивот
на Севишниот исто така нè напушта. Тогаш сме
оставени само со нашиот човечки здив.
Чистота значи следење на диктатите на
нашиот Внатрешен Пилот без да им дозволиме
на небожествените сили да влезат во нас. Таму каде што има недостаток на чистота, таму
има и безначајност која е пионер на смртта. Тоа
што денес го нарекуваме безначајност, за нас е
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смрт на утрешнината.
Чистотата е единственото нешто што може да ја задржи нашата божественост. Ако нема
чистота, нема сигурност. Ако нема чистота, нема
спонтаност. Ако нема чистота, нема постојан тек
на божественостa внатре во нас.
Во чистотата има божествена магија. Ако
можеме да имаме една чиста мисла за време
на нашата медитација, тогаш четири часа ќе
црпиме корист од таа чиста мисла. За тоа време нашите најлоши слабости се преобразени
во вистински сили. Сите ние знаеме дека квантитетот и квалитетот не се едно исто. Сите ние
сакаме квалитет, а не квантитет. Но колку повеќе
развиваме божествена чистота, толку поголема
станува нашата внатрешна сила. Со чистотата,
квантитетот и квалитетот одат заедно. Чистотата
е како божествен магнет. Ги привлекува сите
божествени особини во нас. Кога имаме чистота,
светот е полн со гордост за нас. Ако Мајката
Земја вдоми една чиста душа, нејзината радост
нема граници. Таа вели: „Еве, барем една душа
на која можам да се потпрам.“
Треба да имаме чистота во нашите мисли,
во нашите идеи, во нашите чувства, во нашиот
разговор, во сè што кажуваме, сè што правиме,
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сè што чувствуваме и сè што сме. Можеме целиот
наш живот да го направиме како цвет во градина.
Ако ја поистоветиме нашата свест со цветот,
никогаш нема да имаме нечисти чувства. Но дури
и да останеме внатре во градината, ако свесно
не се идентификуваме со цветот или со самата
градина, тогаш ќе останеме нечисти.
Чистотата треба да биде воспоставена во
целото наше постоење. Телото исто така треба
да ја има чистотата на душата. За тоa се потребни надворешна чистота и добро здравје. Чистотата е нешто што треба да го имаме цело
време во нас, а не нешто што можеме да го
добиеме од некаде кога ни треба. Чистотата е
нешто што се живее. Таа е интегрална состојба
од божествената свест.
Еднаш кога чистотата е установена, посебно во виталот, постигнато е многу во нечиј
внатрешен и надворешен живот. Во човековата
чистота пребива Божјата највисока Божественост. Човековата чистота е Божјиот Здив. Чистотата има огромна моќ. Можеме да постигнеме сè
со чистота. Но ако ја изгубиме нашата чистота,
иако имаме моќ, богатство или влијание, ќе се
распаднеме, може лесно да паднеме.
Сите духовни трагачи без исклучок, ја
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имаат видено неопходноста од чистота. Денес
го искачуваат внатрешниот Еверест врз основа
на нивната највисока чистота, но утре паѓаат во
најниската бездна. Ако чистотата изгуби, сè е
изгубено; Самиот Бог е изгубен. Ако чистотата
победи, светот е освоен, целиот универзум е
освоен.
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