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ĮVADAS

Avadhuta-gita (Avadhūta-gītā) yra vienas iš pagrindinių advaita-vedantos tekstų, išreiškiantis 
nedualumo mokymą. Šio nedidelio kūrinio autoriumi tradiciškai laikomas Dattatreja.

Dattatreja garbinamas įvairiuose induizmo mokymuose kaip Brahmos, Višku ir Šivos atgimimas, 
kaip Maha-Višnu avataras ir kaip pirmasis jogos mokytojas. Jis taip pat laikomas Tripura-rahasja, 
Dattatreja-tantros, Avadhuta-upanišados ir kitų kūrinių autoriumi. Dattatreja minimas tokiuose 
tekstuose, kaip Bhagavata-purana, Garuda-purana, Mahabharata, Ramajana, Šandilja-upanišada, 
Džabala-upanišada ir daugelyje kitų. Kai kurios mokyklos jį laiko Patandžalio mokytoju.

Kūrinio pavadinimas susidaro iš žodžių „avadhuta“, kuris dažnai verčiamas kaip „išlaisvintas, 
laisvas, laisvės įsikūnijimas“, ir „gita“ – „daina“. Tekstas taip pat žinomas pavadinimu Avadhuta-
grantha, Dattatreja-gita, Datta-gita ir Joga-šastra.

Faktiška Avadhuta-gitos sukūrimo data nėra žinoma, kaip ir daugelio induizmo raštų data. Įvairūs 
komentatoriai nustatinėja jos sukūrimo laiką nuo 8 amžiaus iki mūsų eros ir iki 9 mūsų eros 
amžiaus. Avadhuta Dattatreja išreiškė šią dainą savo mokiniams Svami ir Kartikai. Ji ilgą laiką buvo
perduodama iš lūpų į lūpas.

Avadhuta-gita, kaip ir Aštavakra-gita, bekompromisiškai ir džiaugsmingai dekonstruoja tikėjimą, 
visų įmanomų praktikų vertingumą ir metafizines koncepcijas, kylančias dėl dualumo iliuzijos. 
Netgi nedualumas, išsilaisvinimas ir tokios aukščiausios būsenos, kaip samadhi, yra neturinčios 
prasmės Aš, kuris yra Tai, kas už būties ir nebūties [ribų], ne vienovėje ir išsiskaidyme, ne žinojime 
ir aptemime.

Avadhuta-gita daug kartų buvo verčiama į įvairias europietiškas kalbas, iš jų geriausiai žinomi 
vertimai – Svamio Četanandos, Svamio Abhajanandos ir Hari P. Šastri.

Tekstas iš rusų į lietuvių kalbą išverstas remiantis S. M. Neapolitanskio vertimu.

Tekstą išvertė Rimantas Genys.

Daugiau dvasinio tobulėjimo tekstų rasite tinklapyje www.hathajoga.lt
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1 DALIS

[Avadhuta Dattatreja pasakė]

1.1. 

Tik dėl Dievo malonės žmogui dovanojamas polinkis pasiekti nedualumą.
Dėka to išminčiai atsikrato nuo didžiosios baimės.

1.2. 

Viskas visatoje pripildyta Atmanu. Ir Atmanas persmelkia Atmaną. 
Kaip Aš galiu lenktis beformiam, neišskaidomam, nekintančiam, Šivai*? 

[*Šiva, viskam gerovinis, amžinas, aukščiausiasis, galutinė palaima, nekintantis, Всеблагой.
Esantis viskame, persmelkiantis viską. Šiva – tai ne būtybė, o realybės būsena]

1.3. 

Visata, sudaryta iš penkių elementų, yra kaip vanduo miraže. 
Būdamas vienis ir Atmanu be priemaišų, kam Aš galiu lenktis?

1.4. 

Vieningas Atmanas yra viskas. Nėra nei išskaidymų, nei išskaidymų nebuvimo. 
Pasakymai „tai egzistuoja“, „tai neegzistuoja“ Man atrodo beprasmiški.

1.5. 

Visos vedantos esmė – tai Atmano žinojimas ir suvokimas. 
Pagal savo prigimtį Aš yra tas beformis, viską persmelkiantis Atmanas.

1.6. 

Iš tiesų Aš – tas Atmanas, kuris yra visur, pats iš savęs šviečiantis, neskaidomas, kaip erdvė, švarus 
ir neaptemęs iš Savo prigimties.

1.7. 

Iš tiesų Aš – nepavaldus sunaikinimui [amžinas], begalinis, švaraus suvokimo įsikūnijimas. 
Aš nežino laimės ir kančios ir to, kuris juos patiria.
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1.8. 

Dėl Manęs nėra jokios proto veiklos – gerovinės arba negerovinės. 
Dėl Manęs nėra jokios fizinės veiklos – gerovinės arba negerovinės. 
Dėl Manęs nėra jokios kalbinės veiklos – gerovinės arba negerovinės. 
Aš – nemirtingas žinojimas, švarus ir esantis už juslių.

1.9. 

Protas kaip erdvė. 
Protas daugiapusis [įvairiapusis]. 
Protas pranoksta viską. 
Protas viskas. 
Tačiau Aukščiausioje Realybėje proto nėra.

1.10. 

Aš, Vienis, yra visa tai ir Aš ne erdvės ribose [už erdvės ribų]. 
Kaip Aš galiu matyti Atmaną atsirandantį arba išnykstantį?

1.11. 

Tu vienis [bendras, viską jungiantis, apimantis]. 
Kaip tu nesupranti, kad tu tas amžinas Atmanas, kuris viską suvokia. 
Tu beribis ir per amžius šviečiantis. 
Kaip tu gali galvoti apie dieną arba naktį?

1.12. 

Visada suvok Atmaną kaip neskaidomą ir nekintantį. 
Tu sakai „aš stebintis“, o „Aukščiausiasis - stebėjimo objektas“. 
Kodėl tu skaidai neskaidomą?

1.13. 

Tu negimsti ir nemiršti. 
Pas tave niekada nebuvo kūno. 
„Viskas yra Brahmanas“ – šią tiesą per daugelį kelių patvirtina Raštai.

1.14. 

Tu ir viduje, ir išorėje. 
Tu Visa ko gerovė, kuris visada ir visur. 
Tuomet kodėl gi tu klaidžioji čia ir ten, kaip nešvari dvasia?

1.15. 

Nėra nei ryšio, nei išskaidymo nei tau, nei Man. 
Nėra nei Manęs, nei tavęs, nei visos visatos. 
Viskas yra tik Atmanas.
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1.16. 

Tu nepriklausai tam, kuris sudarytas iš penkių juslių objektų, tokių, kaip garsas. 
Ir jie nepriklauso tau. 
Tu – Aukščiausia Realybė. 
Kodėl tu kenti?

1.17. 

Dėl tavęs nėra nei gimimo, nei mirties. 
Dėl tavęs nėra proto, nėra nei valios nebuvimo, nei išsilaisvinimo, nei to kas gera, nei to, kas 
gerovė, nei to, kas nėra gerovė. 
Kodėl tu sielvartauji, Mano vaike? 
Nei pas tave, nei pas Mane nėra nei formos, nei vardo.

1.18. 

O prote, kodėl tu klaidžioji, kaip nešvari dvasia? 
Pamatyk neskaidomą Atmaną. 
Atmesk prisirišimus ir būk laimingas.

1.19. 

Iš tiesų, tu – Aukščiausioji Realybė, nekintanti, vieninga ir pripildyta laisvės. 
Pas tave nėra prisirišimų ir prisirišimų nebuvimo. 
Kodėl tu kenti panorėjęs norų objektų?

1.20. 

Visi Raštai tvirtina, kad Aukščiausioji realybė neturi savybių, ji švari, nekintanti, neturinti kūno, 
vienodos prigimties [vienodos rūšies, однородная]. 
Žinok, kad Aš yra Tai, be abejonių.

1.21. 

Žinok, kas turi formą – nerealu, o neturi formos – amžina. 
Suvokiantis šią esmę [tiesą, истину] nebeatgimsta.

1.22. 

Išminčiai sako, kad Realybė viena ir vienodos prigimties [vienodos rūšies, однородная]. 
Dėka atsitapatinimo nuo stiprių potraukių [troškimų, stiprių polinkių], vienybė ir daugialypiškumas 
prote nustoja egzistuoti.

1.23. 

Koks gali būti samadhi, kol žmogus laiko save atskiru nuo Atmano?
Koks gali būti samadhi, jeigu žmogus laiko save Atmanu?
Koks gali būti samadhi, kol žmogus galvoja, kad Atmanas egzistuoja ir neegzistuoja?
Ir kam samadhi vieningam ir laisvam iš savo prigimties?
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1.24. 

Tu visada ta pati švari Realybė, nekūniška, negimusi ir neišskaidoma [nesunaikinama]. 
Kodėl tu svarstai „aš žinau Atmaną“ arba „aš nežinau“?

1.25. 

Tokiais patvirtinimais, kaip „tu esi Tai“, patvirtinamas Atmanas. 
Apie tai, kas nėra esmė [kas nėra tiesa, что не истинно] ir sudaryta iš penkių elementų, Raštai 
kalba „ne tai, ne tai“.

1.26. 

Kaip Atmanas pripildytas Atmanu, taip viskas pripildyta tavimi. 
Nėra nei medituojančio, nei meditacijos objekto. 
Kodėl tavo protas gėdingai medituoja?

1.27. 

Aš nežinau Šivos [Amžinojo, Visagalio], kaip galiu kalbėti apie Jį?

1.28. 

Aš – Esmė [Tiesa, Истина], nekintanti Realybė, [esanti] ne proto išvadose ir priežastingume, laisva 
nuo išskaidymo į [tą, kuris] pažįsta [kaip procesą] ir tai, kas pažįstama. 
Kaip Aš galiu suvokti Save?

1.29. 

Niekas, kas materialu negali būti amžinu pagal savo prigimtį. 
Niekas, kas materialu negali būti Realybe pagal savo prigimtį. 
Tik Atmanas – Aukščiausioji Realybė. 
Jis nekenkimas ir nekenkimo nebuvimas.

1.30. 

Tu – švari ir nekintanti Realybė, be kūno, negimusi ir nepereinanti. 
Iš kur abejonės santykyje į Atmaną? 
Ir kodėl tu vėl sakai: „Aš susipainiojau“?

1.31. 

Kai ąsotis sudaužytas, erdvė, esanti jo viduje ištirpsta beribėje erdvėje. 
Kai protas švarus, jis ištirpsta Šivoje [Visagalyje]. 
Manyje nėra jokių išskaidymų.
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1.32. 

Nėra ąsočio ir erdvės ąsotyje. 
Nėra sielos ir nėra sielos formos. Suvok – yra tik Brahmanas, ne pažįstantis ir ne tai, kas pažįstama 
[kaip pažinimo procesas].

1.33. 

Atmanas – viskas, visur ir visada. 
Jis amžinas ir nekintantis. 
Viskas yra tuštuma ir tuštumos nebuvimas. 
Žinok, Aš – šis Atmanas, be abejonių.

1.34. 

Nėra nei Vedų, nei pasaulių, nei dievų, nei aukojimų. 
Nėra nei gyvenimo stadijų, nei kastų [сословие], nei giminės, nei gimimo [kilmės]. 
Nėra nei dūmo kelio, nei šviesos kelio. 
Yra tik vieningas [vienis] Brahmanas, Aukščiausioji realybė. 

1.35. 

Jeigu tu laisvas nuo persmelkiančio ir to, kas persmelkiama, jeigu tu vienis ir tobulas, tai kaip tu 
gali galvoti apie Atmaną, kaip apie suvokiamą juslėmis arba esantį už juslių ribų?

1.36. 

Kai kurie ieško nedualumo, kiti – dualumo. 
Jie nežino Realybės, kuri visada ir visur viena ir ta pati, laisva nuo dualumo ir nedualumo.

1.37. 

Kaip galima aprašyti Realybę, kuri už proto ir žodžių ribų, kuri neturi spalvos, garso ir kitų 
savybių?

1.38. 

Kai viskas šiame pasaulyje, įskaitant kūną, suvokiama nerealiu ir tuščiu, kaip erdvei, tuomet 
pažįstamas Bramanas ir dualumas pradingsta.

1.39. 

Man matosi, kad natūralus [tikras] aš ir Aukščiausiasis Aš yra neišskaidomi, kaip vieninga erdvė. 
Kaip gali egzistuoti medituojantis ir meditacija?

1.40. 

Tai, ką Aš darau, ką Aš valgau, ką aukoju, ką atiduotu – visa tai ne Mano. 
Aš – švarus, negimęs, nesunaikinamas.
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1.41. 

Pažink visą šią visatą, kaip beformę.
Pažink visą šią visatą, kaip nekintančią.
Pažink visą šią visatą, kaip visko švarų pasireiškimą.
Pažink visą šią visatą, kaip Šivos [Amžinojo] formą.

1.42. 

Iš tiesų, tu – Aukščiausioji Realybė. 
Kodėl gi tu abejoji: „Ar žinau aš Atmaną?“ arba „ar pasiekiamas Atmanas ar nėra pasiekiamas?“

1.43. 

Mano vaike, kaip gali būti iliuzija ir iliuzijos nebuvimas, šešėlis ir šešėlio nebuvimas? 
Visa tai yra vieninga Realybė, švari ir panaši į erdvę.

1.44. 

Pas mane nėra pradžios, vidurio ir pabaigos. Aš niekada nesurištas. 
Pagal Savo prigimtį, Aš švarus ir neaptemęs. Toks Mano supratimas.

1.45. 

Visa visata, pradedant nuo kosminio aukštesniojo proto [разума] principo, nėra Mano suvokiama. 
Visa tai – tik Brahmanas. 
Koks gali būti išskaidymas į gyvenimo stadijas ir kastas [сословие]?

1.46. 

Aš žinau, kad viskas ir visada – tai vieningas neišskaidomas Aš, neturintis pagrindo ir tuštumo, o 
penki elementai, pradedant nuo erdvės, tušti.

1.47. 

Atmanas nėra priskiriamas nei vyriškam, nei moteriškam, nei viduriniam gimimui. 
Jis už supratimo ir įsivaizdavimo. 
Kaip galima apmąstyti tai ar Atmanas palaimintas ar neturintis palaimos?

1.48. 

Aš negaliu būti išvalytas šešių dalykų joga [sudaryta iš šešių dalių: asana, kvėpavimo kontrolė, 
pratjahara, dharana, dhyana ir samadhi].
Tai negali būti išvalyta proto sunaikinimu.
Tai negali būti išvalyta mokytojo pašventinimu.
Tai [yra] pati Realybė, Tai [yra] pats Suvokimas [Buddha – suvokimas, išmintis, prabudimas, 
supratimas, nušvitimas].
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1.49. 

Iš tiesų, nėra kūno, sudaryto iš penkių elementų, nėra kūno nebuvimo [praradimo]. 
Iš tiesų, viskas tik Atmanas. 
Kaip galima kalbėti apie tris būsenas [būdravimo būseną, miego būseną su sapnais ir gilaus miego 
būseną be sapnų: džagrata, svapna, sušupti] ir ketvirtąją būseną [turiją]?

1.50. 

Aš nesu surištas, nesu laisvas ir nesu atskiras nuo Brahmano. 
Aš nesu nei veikėjas, nei tas, kuris mėgaujasi Aš nei persmelktas, nei tas, kuris persmelkia.

1.51. 

Kaip vanduo įpiltas į vandenį, pasilieka toks pats nedalomas, taip materija ir dvasia suvokiama 
[patiriama] neatskiriama dėl Manęs.

1.52. 

Jeigu tu niekada nesusijęs ir neišlaisvintas, tai kaip tu gali galvoti apie save, kaip apie turintį formą 
arba, kaip apie beformį?

1.53. 

Aš žinau tavo aukščiausiąją prigimtį, suvokiamą [patiriamą] kaip erdvę, o taip pat tavo žemutinę 
prigimtį, kuri kaip vanduo miraže.

1.54. 

Pas mane nėra nei mokytojų, nei mokymų, nei apribojimų, nei veikimo. 
Žinok, kad Aš iš prigimties yra švarus ir bekūnis, kaip erdvė [atmosfera, dangus, debesys ir taip 
toliau].

1.55. 

Tu švarus. 
Tu ne kūnas, tavo protas nėra kažkas aukščiausio. 
Nesigėdyk sakyti: „Aš – Atmanas, Aukščiausioji Realybė“.

1.56. 

O, kodėl liūdesys tavo širdyje? 
Tu Atmanas. 
Būk Atmanas su Atmanu. 
O vaike, gerk aukščiausiąjį nedualumo nektarą, pranokstantį visus išskaidymus.
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1.57. 

Nėra suvokimo, nėra neišmanymo, nėra suvokimo ir neišmanymo suderinamumo. 
Tas, pas kurį yra toks suvokimas, tampa pačiu Suvokimu ir niekuo kitu.

[Mundaka-upanišadoje 3.2.9 sakoma: Brahmavid brahmaiva bhavati, „Pažinęs Brahmaną tampa 
Brahmanu“]

1.58. 

Nėra būtinumo žinojime [žiniose], vertinimuose, laike, erdvėje, mokytojo mokyme arba samadhi 
pasiekime. 
Aš iš savo prigimties yra sąmonė ir Realybė, nepertraukiama, kaip erdvė, natūrali, nekintanti 
[amžina].

1.59. 

Dėl Manęs nėra nei gimimo, nei mirties, nėra gerovinio ir negerovinio veiksmo. 
Aš – švarus Brahmanas, neturintis savybių. 
Kaip gali egzistuoti valios nebuvimas arba išsilaisvinimas dėl Manęs?

1.60. 

Jeigu jis visur esantis, pats iš savęs šviečiantis, nepajudinamas, pilnavertis ir neišskaidomas, kaip Jis
gali būti viduje arba išorėje? 
Aš nematau išskaidymų

1.61. 

Visa visata šviečia, kaip neišskaidoma ir nepertraukiama. 
O, iliuzija, koks didingas aptemimas [paklydimas] – dualumo ir nedualumo įsivaizdavimas 
[klaidingas įsivaizdavimas, fantazija]! 

1.62. 

Turintis formą ir neturintis formos visada priskiriamas prie “ne tai, ne tai”. 
Yra tik Šiva [Visagalis], laisvas nuo išskaidymų ir neišskaidymų.

1.63. 

Pas tave nėra motinos, nėra tėvo, nėra giminaičių, nėra žmonos, nėra sūnaus, nėra draugų. Nėra 
potraukių [stiprių polinkių], nėra potraukių [stiprių polinkių] nebuvimo. 
Kaip tuomet paaiškinti proto nerimą?

1.64. 

Nėra nei dienos, nei nakties, nėra nei pakilimo, nei kritimo tavo prote. 
Kaip išmintingas gali įsivaizduoti nekūniško kūniškumą?

10



1.65. 

Pažink nekintantį Atmaną. 
Jis nėra pilnas ir nėra dalis, neišskaidomas ir ne neišskaidomumas, Jis už laimės ir kančių [ribų].

1.66. 

Aš ne veikėjas, ne besimėgaujantis, pas Mane nėra nei praėjusios, nei dabartinės karmos. 
Pas Mane nėra kūno, nėra kūniškumo nebuvimo. 
Kaip galiu sakyti „tai mano“, „tai ne mano“?

1.67. 

Pas mane nėra trūkumų, [kaip] troškimų [stiprių potraukių, polinkių]. 
Pas Mane nėra kūno, kančių ir likusio [viso kito]. 
Žinok mane kaip vieningą Atmaną ir beribį kaip erdvę.

1.68. 

Drauge Mano, kam tiek beprasmiškų pokalbių?
Drauge Mano, visas šis pasaulis – proto fantazija.
Aš pasakiau tau esmę: „Tu – Realybė, kaip erdvė“.

1.69. 

Kokioje būsenoje arba vietoje benumirtų jogas [tas, kuris praktikuoja jogą, kuris siekia aukščiausių 
sąmonės būsenų, vienovės su Aukščiausiuoju, šventasis], jis ištirpsta, kaip ištirpsta erdvė ąsotyje 
begalinėje erdvėje.

1.70. 

Palikdamas kūną šventoje vietoje arba neliečiamojo namuose, netgi būdamas netekęs sąmonės, jis iš
karto po kūno palikimo tampa išlaisvintu.

1.71. 

Nurodytas pareigybes, gerovę, pasitenkinimą, išsilaisvinimą, žmones, judančius ir nejudančius 
objektus – visą tai jogas skaito miražu.

1.72. 

Aš neatlieku veiksmu ir nesimėgauju praeitimi, ateitimi ir vykstančiais veiksmais. 
Toks mano įsitikinimas.

1.73. 

Avadhuta būna laimėje, jis gyvena vienas vietose, kur nėra žmonių, jis nušvitęs vienovės palaima. 
Laisvas nuo puikybės, jis klajoja, kaip elgeta ir suvokia „viskas yra tik Atmanas“.
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1.74. 

Ten, kur nėra net trijų sąmonės būsenų, nei ketvirtos, ten pasiekiama vienybė su Atmanu. 
Kaip gali būti vergovė arba išsilaisvinimas ten, kur nėra įstatymo ir įstatymų nebuvimo?

1.75. 

To nepasiekti nei mantromis, nei Vedų skaitymu, ten tantros praktika. 
Pasinėręs į vienovės palaimą, didingasis avadhuta dainuoja šią dainą.

1.76. 

Viskas tuščia ir tuščia nėra. Neegzistuoja esmės ir esmių nebuvimas. 
Tai išdėstyta atitinkant jo asmeninės prigimties būseną, patirtį ir raštų suvokimą.
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2 DALIS

2.1. 

Mokytoju gali būti vaikas, o taip pat besimėgaujantis pasaulietiškais malonumais, neraštingas, 
tarnas arba namų šeimininkas – bet kurį verta priimti [suvokti] dėmesingai. 
Kas atsisakys pakelti brangakmenį, nukritusį į nešvarią vietą?

2.2. 

Neverta kreipti dėmesį į literatūrinę mokymų išdėstymo kokybę, išmintingasis turi atpažinti esmę. 
Argi ant nenudažytos ir neturinčios grožio valties negalima persikelti į kitą krantą?

2.3. 

Vieningas be pastangų turi viską, kas valdo ir kas nevaldo. 
Pagal Savo prigimtį Jis ramybė ir suvokimas. Jis kaip erdvė.

2.4. 

Jis vienintelis ir viską persmelkiantis, be pastangų judina viską, kas judinama ir nejudinama 
[Brahmanas yra visko judėjimo ir nejudėjimo priežastis]. 
Kaip šis nedualumas gali skirtis nuo Manęs?

2.5. 

Iš tiesų Aš Aukščiausiasis, Aš Šiva [Visagalis, Aukščiausiasis, Viskam Gerovinis, Šiva] visų būtybių
būtybė [geriausias iš visų, vertingiausias], todėl Aš laisvas nuo gimimo ir mirties, nuo pokyčių ir 
nerimo.

2.6. 

Aš neišskaidomas, todėl garbinamas visų dievų [12 Aditjų, 8 Vasu, 11 Rudrų ir 2 Ašvinų]. Kadangi 
Aš visko pilnuma, tai nesuvokiu skirtumų, pradedant nuo dievų.

2.7. 

Aptemimas negimdo abejonių. 
Kam man jaudintis dėl proto modifikacijų [pokyčių], kurie atsiranda ir išnyksta, kaip burbulai ant 
vandens?

2.8. 

Visi kosmoso elementai, pradedant nuo didingojo principo, visada persmelkti Manęs, taip 
atitinkančios substancijos persmelktos minkštumu, tvirtumu, saldumu ir kartumu.
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2.9. 

Kaip tėkmės, šaltumo arba minkštumo savybės neatskiriamos nuo vandens, taip materija ir sąmonė 
[yra] Mano suvokiama neišskaidoma.

2.10. 

[Tai, kas] Aukščiausias neturi visų vardų, subtiliau už subtiliausia, už juslių, proto ir aukštesniojo 
proto [ribas], neaptemdytas, visatos sukūrėjas.

2.11. 

Kaip gali būti „aš“, kaip gali būti „tu“, kaip gali būti visata ten, kur natūralumas?

2.12. 

Ši sąmonė, kuri aprašoma kaip erdvė, iš tiesų kaip erdvė. 
Ji neturi nešvarumų, viską žinanti ir visko pripildyta [tobula, pilna].

2.13. 

Tai nejuda žeme, nepučiama vėjo, nepanardinta į vandenį ir nevyrauja ugnyje.

2.14. 

Erdvė pilnai persmelkta sąmone, tačiau sąmonė nepersmelkta niekuo. 
Ji kaip viduje, taip ir iš išorės, neišskaidoma ir nepertraukiama.

2.15. 

Meditacijos pagrindu verta rinktis atitinkamai, kaip nurodyta jogų, priklausomai nuo jos subtilumo, 
nematomumo ir savybių nebuvimo [metodas tame, kad būtų sutelkta, sukoncentruota sąmonė į 
vieną objektą].

2.16. 

Meditacija praranda ryšį su pagrindu dėka pastovios praktikos. 
Tuomet praktikuojantis, praradęs pasiekimus ir trūkumus, susilieja su Brahmanu.

2.17. 

Tam, kad pašalinti pasaulietiško gyvenimo nuodus, iššaukiančius nesąmoningus aptemimus, yra tik 
viena priemonė – natūralumo nektaras.

2.18. 

Tai, kas neturi formos, suvokiama aukštesniuoju protu [intelektu, разум], tai, kas turi formą, 
prieinama regėjimu. 
Tą, kuris yra už egzistavimo ir nebūties, vadina „pats vertingiausias“ [brangiausias, nuslėptas, 
slaptas].
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2.19. 

Išorinis egzistavimas – ši visata, vidinis egzistavimas vadinamas materialia prigimtimi. 
Pažink Tai, kas yra vidinio viduje, kaip vanduo kokoso vaisiuje.

2.20. 

Klaidingas žinojimas priskiriamas tam, kas išorėje, tikrosios žinios – tai, kas viduje. 
Pažink Tą, kuris yra vidinė dalis vidinės dalies ir kaip vanduo kokoso vaisiuje.

2.21. 

Per pilnatį [yra] tik vienas aiškus mėnuo. 
Taip pat verta suvokti Tai, suprantant, kad dualumo matymas – [yra] iškreiptas suvokimas.

2.22. 

Įvairovė – proto [intelekto] išskaidymo pasekmė, o ne Viską persmelkiančio savybė [viską 
apimančios sielos]. Dovanojančiam šią išmintį gieda milijonus vardų.

2.23. 

Dėl mokytojo išminties malonės žmogus, būdamas neišmanančiu arba išsilavinusiu, 
įgauna Realybės žinias ir išsilaisvina iš pasaulietiško egzistavimo vandenyno.

2.24. 

Tas, kuris laisvas nuo prisirišimų ir neapykantos, siekiantis visų gyvų būtybių gerovės ir turintis 
jėgą ir stabilų sąmoningumą, tas pasiekia Aukščiausią būseną.

2.25. 

Kaip erdvė ąsočio viduje ištirpsta viską apimančioje erdvėje, kaip ąsotis sudūžta, taip ir jogas, 
palikęs kūną, ištirpsta Aukščiausiajame Aš, savo pirminėje [esminėje] prigimtyje.

2.26. 

Pasakyta santykyje į tą, kuris atsidavęs veikimui, paskutinė mintis nustato jo likimą.
Tačiau nepasakyta, kad paskutinė mintis nustato to likimą, kuris atsidavęs jogai.

[Bhagavad-gitoje sakoma, kad paskutinė mirštančio žmogaus mintis nustato jo būsimą egzistavimą: 
„Tas, kuris palieka kūną, galvodamas apie kažkokią būtybę, toje būtybėje ir atgims, o Kunti sūnau“.
Bhagavad-gita 8.6]

2.27. 

Tų likimus, kurie atsidavę veikimui, galima išreikšti kalbos organais. 
Tačiau jogo kelias neišreiškiamas, nes jis pranoksta pasaulietišką egzistavimą. 
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2.28. 

Žinant tai, neįmanoma įsivaizduoti jokio ypatingo jogo kelio. 
Atmetusiam visus įsivaizdavimus [fantazijas, koncepcijas], tobulumas ateina pats savaime.

2.29. 

Kur benumirtų jogas – šventoje vietoje arba neliečiamojo namuose, jis negimsta vėl 
[jis nepamatys įsčių], nes susilieja su Aukščiausiuoju Brahmanu.

2.30. 

Tas, kuris mato asmeninę prigimtį, kaip natūralią, negimusią ir nepasiekiamą, nesuteptą trūkumais, 
nors veikia, kaip nori. 
Būdamas laisvas nuo užsiteršimų, jis nepaveikiamas veiksmo pasekmių. 
Todėl asketas, supančiojęs [įvaldęs] save, niekada nesurištas.

2.31. 

Jis pasiekia šį amžiną Aukščiausiąjį Atmaną, kuris be ydų, be formos, be baimės, be atramos, be 
kūno, be norų, už dualumo, apttemimų [ribų] ir turi nemažėjančią jėgą.

2.32. 

Jis pasiekia šį amžiną Aukščiausiąjį Atmaną, kuriame nėra Vedų, nėra pašventinimų, nėra 
įšventinimų kerpant plaukus, nėra mokytojo, nėra mokinio, nėra jantrų [sakralinių geometrinių 
atvaizdų], nėra mudrų. 

2.33. 

Jis pasiekia šį amžiną Aukščiausiąjį Atmaną, kuriame nėra praktikų nusilenkimo Dievui, Dievo 
energijoms, žmonėms, protėviams, atvaizdams, pėdoms, nėra nusilenkimų pradžios, nėra 
užbaigimo, nėra pastangų.

2.34. 

Jis pasiekia šį amžiną Aukščiausiąjį Atmaną iš asmeninės prigimties, iš kurios atsiranda visata, 
kurioje jis būna ir tuomet ištirpsta, kaip burbuliukai penoje, atsirandantys ir išnykstantys vandenyje.

2.35. 

Jis pasiekia šį amžiną Aukščiausiąjį Atmaną, kuris už žinojimo ir neišmanymo [ribų] ir kurio 
negalima pamatyti nei su asanų praktikos pagalba, nei kvėpavimo kontrole, nei žvilgsnio fiksacija, 
nei pratimais su energetiniais kanalais.

2.36. 

Jis pasiekia šį amžiną Aukščiausiąjį Atmaną, kuris ne vienovė ir ne įvairovė, ne jų derinys arba 
kažkas kita. Jis ne tai, kas maža ir ne tai, kas didinga, nei tai, kas viską apima ir ne tuštuma. 
Jis nėra pažįstamas, nėra vertinimas, nėra sulyginamas.
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2.37. 

Jis pasiekia šį amžiną Aukščiausiąjį Atmaną ir neturi reikšmės, įvaldo jis savo troškimus [stiprius 
potraukius] ar neįvaldo, supančiojo save ar nesupančiojo, neatlieka veiksmų ar atlieka.

2.38. 

Jis pasiekia šį amžiną Atmaną, kuris nėra nei protas, nei aukštesnysis protas, nei kūnas, nei juslių 
organai, nei subtilūs elementai, nei penki grubūs elementai, nei ego, nei erdvės prigimtis.

2.39. 

Kai jogas pasiekia Aukščiausiąjį Atmaną, jis už raštinių nurodymų [ribų], jo neišskaidomoje 
sąmonėje nėra skiriamųjų požymių suvokimo to, kas švaru ir kas nėra švaru. 
Jis gali atlikti netgi tai, kas uždrausta kitiems.

2.40. 

Kaip gali mokytojo mokymai paaiškinti tai, ko negeba išreikšti kalba ir protas? 
Kaip mokytojas gali pasakyti apie nekintančią Realybę, kuri atveria pati save?
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3 DALIS

3.1. 

Nėra jokio skirtumo savybėse ir savybių nebuvime. 
Kaip Aš galiu lenktis, panašiam į erdvę Šivai [Amžinam, Visagaliui], būnančiame ne formoje, ne 
įsitraukime ir atstūmime, švariam, neturinčiam pasireiškimų, savybių ir savybių nebuvimo, viską 
persmelkiančiam ir visur esančiam?

3.2. 

Šiva neturi jokios spalvos. 
Šiva – priežastis ir pasekmė. 
Iš tiesų, Aš tas Šiva [Visagalis], laisvas nuo visų pokyčių. 
Drauge Mano, kaip Aš galiu lenktis Sau Pačiam Savyje?

3.3. 

Laisvas nuo priežasties ir priežasties nebuvimo, Aš visada pasireiškęs.
Laisvas nuo tamsos ir tamsos nebuvimo, Aš visada pasireiškęs.
Aš žinojimo nektaras, vienovės palaima. 
Aš beribis, kaip erdvė.

3.4. 

Kaip Man kalbėti apie norų nebuvimus ir norus?
Kaip Man kalbėti apie prisirišimus ir neprisirišimus?
Kaip Man kalbėti apie būtybės nebuvimą, pas [tą, kuris nėra] būtybė?
Aš žinojimo nektaras, vienovės palaima. Aš beribis kaip erdvė.

3.5. 

Kaip Aš galiu kalbėti apie viską [viską apimančią dvasią], kaip apie nedualų iš prigimties?
Kaip Aš galiu kalbėti apie viską, kaip apie dualų iš savo prigimties?
Kaip Aš galiu kalbėti apie viską, kaip apie amžiną arba laikiną?
Aš žinojimo nektaras, vienovės palaima. Aš beribis, kaip erdvė.

3.6. 

Tai ne grubus, ne subtilus, čia nėra atsiradimo ir išnykimo. 
Čia nėra pradžios, nėra vidurio, nėra pabaigos, nėra aukščiausio ir žemiausio. 
Tai skelbiu Esme, Aukščiausia Realybe.
Aš žinojimo nektaras, vienovės palaima. Aš beribis, kaip erdvė.
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3.7. 

Žinok, visi juslių organai laikini kaip debesys danguje.
Žinok, visi juslių objektai laikini, kaip debesys danguje.
Žinok, švari vienovė nei surišta, nei laisva.
Aš žinojimo nektaras, vienovės palaima. Aš beribis kaip erdvė.

3.8. 

Brangusis, Mane sunku suprasti, tačiau Aš nesu nuslėptas nuo suvokimo.
Brangusis, Mane sunku suvokti, tačiau Aš nesu nuslėptas nuo suvokimo.
Brangusis, Aš esu šalia, tačiau Aš nesu nuslėptas formose.
Aš žinojimo nektaras, vienovės palaima. Aš beribis, kaip erdvė.

3.9. 

Aš ugnis, sudeginantis karmą to, kuris neturi karmos.
Aš ugnis, sudeginanti kančias to, kuris neturi kančių.
Aš ugnis, sudeginanti kūną to, kuris neturi kūno.
Aš žinojimo nektaras, vienovės palaima. Aš beribis, kaip erdvė.

3.10. 

Aš ugnis, sudeginanti nuodėmes to, kuris neturi nuodėmių.
Aš ugnis, sudeginanti savybes to, kuris neturi savybių.
Aš ugnis, sudeginanti pančius to, kuris neturi pančių.
Aš žinojimo nektaras, vienovės palaima. Aš beribis, kaip erdvė.

3.11. 

Vaike, Aš nėra praradęs egzistavimo ir egzistavimo nebuvimo.
Vaike, Aš nėra praradęs vienovės ir vienovės nebuvimo.
Vaike, aš nėra praradęs proto ir proto nebuvimo.
Aš žinojimo nektaras, vienovės palaima. Aš beribis, kaip erdvė.

3.12. 

Aptemimai arba aptemimų nebuvimas – nėra skirtumų [suvokime] dėl Manęs.
Godumas arba godumo nebuvimas – nėra skirtumo dėl Manęs.
Aš žinojimo nektaras, vienovės palaima. Aš beribis, kaip erdvė.

3.13. 

Pasaulietiško egzistavimo medžio tęsinys neturi į Mane santykio.
Džiaugsmas nuo pasitenkinimo malonumais neturi į Mane santykio.
Šie neišmanymo pančiai neturi į Mane santykio.
Aš žinojimo nektaras, vienovės palaima. Aš beribis, kaip erdvė. 
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3.14. 

Pasaulietiško egzistavimo tęsimas iššauktas radžasu – tai ne Mano pasireiškimas [modifikacija].
Kančių tęsimas iššauktas tamasu – tai ne Mano pasireiškimas [modifikacija].
Laimė ir gerovė iššaukti satvos – tai ne Mano pasireiškimas [modifikacija].
Aš žinojimo nektaras, vienovės palaima. Aš beribis, kaip erdvė.

3.15. 

Veiksmai, gimdantys kankinimus ir kančias, neturi jokio santykio į Mane.
Mintys, kylančios dėl ryšio su kančia, neturi jokio santykio į Mane.
Tai, kas pagimdyta egoizmu, neturi jokio santykio į Mane.
Aš žinojimo nektaras, vienovės palaima. Aš beribis, kaip erdvė.

3.16. 

Aš nejudinamumo ir judėjimo sunaikinimas, nėra iliuzijos ir fantazijos.
Aš miego ir prabudimo sunaikinimas, nėra naudingo ir nenaudingo.
Aš daiktiškumo ir nedaiktiškumo sunaikinimas, nėra įkvėpto ir neįkvėpto.

3.17. 

Tai ne [tas, kuris] pažįsta ir ne pažinimo objektas. 
Tai už argumentų ir samprotavimo ribų.
Tai neišreiškiama žodžiais. 
Tai ne protas ir ne aukštesnysis protas [intelektas].
Kaip tuomet Aš tau galiu papasakoti apie Realybę.
Aš žinojimo nektaras, vienovės palaima. 
Aš beribis, kaip erdvė.

3.18. 

Aukščiausioji Realybė už neskaidymo ir išskaidymo [ribų]. 
Kaip Aukščiausioji Realybė gali būti viduje arba išorėje? 
Ji ne laike, nepririšta prie nieko, ne substancinė.
Aš žinojimo nektaras, vienovės palaima. 
Aš beribis, kaip erdvė.

3.19. 

Realybė laisva nuo tokių ydų, kaip prisirišimas.
Realybė neturi kančių, iššauktų antgamtinių ir kitų priežasčių.
Realybė neturi liūdesio [kančios, kurias] iššaukia pasaulietinis egzistavimas.
Aš žinojimo nektaras, vienovės palaima. 
Aš beribis, kaip erdvė.
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3.20. 

Jeigu nėra trijų sąmonės būsenų, kaip gali būti ketvirta?
Jeigu nėra trijų laiko išskaidymų, kaip gali būti laiko kryptis?
Aukščiausioji Realybė – aukščiausios Tylos namai.
Aš žinojimo nektaras, vienovės palaima. Aš beribis, kaip erdvė.

3.21. 

Manyje nėra tokių skirtumų, kaip ilgas arba trumpas. 
Manyje nėra tokių skirtumų, kaip platus arba siauras. 
Manyje nėra tokių skirtumų, kaip apvalus arba kampuotas. 
Aš žinojimo nektaras, vienovės palaima. Aš beribis, kaip erdvė.

3.22. 

Nėra pas Mane nei motinos, nei tėvo, nei vaikų.
Nėra pas Mane nei gimimo, nei mirties, nei proto.
Aukščiausioji Realybė – nepajudinama ir rami.
Aš žinojimo nektaras, vienovės palaima. Aš beribis, kaip erdvė.

3.23. 

Aš nepasiekiama begalybės prigimtis, už švaros ir nešvaros [ribų].
Aš nepasiekiama begalybės prigimtis, už prisirišimo ir neprisirišimo [ribų].
Aš nepasiekiama begalybės prigimtis, už išskirstymo ir išskirstymo nebuvimo [ribų].
Aš žinojimo nektaras, vienovės palaima. 
Aš beribis, kaip erdvė.

3.24. 

Jeigu Aukščiausioji Realybė tik Viena ir tobula, kaip gali būti daugybė dievų, tokie, kaip Brahma, 
kaip gali būti išskirstymas į dangų ir žemę.
Aš žinojimo nektaras, vienovės palaima. 
Aš beribis, kaip erdvė.

3.25. 

Kaip Aš galiu pasakyti, kad vienis ne tai arba ne ne tai?
Kaip Aš galiu pasakyti, kad Vienis begalinis arba ne begalinis.
Kaip Aš galiu pasakyti, kad Vienis turi savybes arba neturi.
Aš žinojimo nektaras, vienovės palaima. Aš beribis, kaip erdvė.

3.26. 

Aš neveikiantis ir vis tik visada atlieku įvairius veiksmus.
Aš aukščiausias džiaugsmas, neturintis prisirišimo ir neprisirišimo.
Aš amžinas džiaugsmas, neturintis kūniškumo ir kūno nebuvimo.
Aš žinojimo nektaras, vienovės palaima. 
Aš begalinis, kaip erdvė.
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3.27. 

Iliuzinės Visatos pasireiškimas – ne mano pasireiškimas [modifikacija].
Melo ir puikybės pasireiškimas – ne Mano pasireiškimas [modifikacija].
Tiesos ir melo pasireiškimas – tai ne Mano pasireiškimas [modifikacija].
Aš žinojimo nektaras, vienovės palaima. 
Aš begalinis, kaip erdvė.

3.28. 

Aš už laiko skirstymo [ribų], tokių, kaip sutemos [prieš saulės pakilimą ir po nusileidimo], tačiau 
Manyje nėra išsiskaidymo.
Aš neturiu vidinio sąmoningumo, tačiau Aš ne kurčias ir ne nebylys.
Aš laisvas nuo iliuzijų ir neturiu poreikio valyti protą [intelektą].
Aš žinojimo nektaras, vienovės palaima. Aš beribis, kaip erdvė.

3.29. 

Aš nevaldau nieko ir Manęs niekas nevaldo, Aš ramus.
Aš įveikiau protą ir proto nebuvimą, Aš ramus.
Žinok Mane kaip įveikusį viską, Aš ramus.
Aš žinojimo nektaras, vienovės palaima. 
Aš beribis, kaip erdvė.

3.30. 

Kaip Aš galiu sakyti, kad tai miškas arba šventykla?
Kaip Aš galiu sakyti, kad tai akivaizdu arba abejotina.
Tai nepertraukiama, vienos prigimties, ramus.
Aš žinojimo nektaras, vienovės palaima. 
Aš beribis, kaip erdvė.

3.31. 

Aš amžinai šviečiu, laisvas nuo gyvenimo ir gyvenimo nebuvimo.
Aš amžinai šviečiu, laisvas nuo priežasties ir priežastingumo nebuvimo.
Aš amžinai šviečiu, laisvas nuo vergovės ir išsilaisvinimo.
Aš žinojimo nektaras, vienovės palaima. 
Aš beribis, kaip erdvė.

3.32. 

Aš amžinai šviečiu, laisvas nuo gimimo.
Aš amžinai šviečiu, laisvas nuo pasaulietiško egzistavimo.
Aš amžinai šviečiu, laisvas nuo mirties.
Aš žinojimo nektaras, vienovės palaima. 
Aš beribis, kaip erdvė.
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3.33. 

Pas tave nėra nei vardo, nei formos, nėra netgi užuominų į juos.
Nėra jokios substancijos tavyje ne išskaidytos ne neišskaidytos.
Kaip begėdiškai protas pagimdė liūdesį?
Aš žinojimo nektaras, vienovės palaima. 
Aš beribis, kaip erdvė.

3.34. 

Kodėl, o drauge, tu sielvartauji, juk nėra senatvės ir mirties?
Kodėl, o drauge, tu sielvartauji, juk nėra gimimo ir kančių?
Kodėl, o drauge, tu sielvartauji, juk tavyje nėra pasireiškimų [modifikacijų]?
Aš žinojimo nektaras, vienovės palaima. 
Aš beribis, kaip erdvė.

3.35. 

Kodėl, o drauge, tu liūdi, juk pas tave nėra jokios formos?
Kodėl, o drauge, tu liūdi, juk pas tave nėra trūkumų [deformacijų].
Kodėl, o drauge, tu sielvartauji juk pas tave nėra senėjimo.
Aš žinojimo nektaras, vienovės palaima. 
Aš beribis, kaip erdvė.

3.36. 

Kodėl, o drauge, tu liūdi, juk pas tave nėra amžiaus?
Kodėl, o drauge, tu sielvartauji, juk pas tave nėra minčių?
Kodėl, o drauge, tu sielvartauji, juk pas tave nėra juslių organų?
Aš žinojimo nektaras, vienovės palaima. 
Aš beribis, kaip erdvė.

3.37. 

Kodėl, o drauge, tu sielvartauji, juk pas tave nėra geismo?
Kodėl, o drauge, tu sielvartauji, juk pas tave nėra godumo [gobšumo]?
Kodėl, o drauge, tu sielvartauji, juk pas tave nėra aptemimų?
Aš žinojimo nektaras, vienovės palaima. 
Aš beribis, kaip erdvė.

3.38. 

Kodėl tu nori didelių galių [могущества], juk pas tave nėra jokio turto?
Kodėl tu nori didelių galių [могущества], juk pas tave nėra žmonos?
Kodėl tu nori didelių galių, juk pas tave nėra jausmo „tai mano“?
Aš žinojimo nektaras, vienovės palaima. 
Aš beribis, kaip erdvė.
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3.39. 

Gimimas šioje klaidingos regimybės visatoje nesusijęs nei su tavimi, nei su Manimi.
Šis begėdis protas pagimdė įvairovės suvokimą.
Nei dėl tavęs, nei dėl Manęs nėra išskaidymo, nei išskaidymo nebuvimo.
Aš žinojimo nektaras, vienovės palaima. 
Aš beribis, kaip erdvė.

3.40. 

Pas tave nėra nei mažiausiame laipsnyje neprisirišimo prigimties.
Pas tave nėra nei mažiausiame laipsnyje prisirišimo prigimties.
Pas tave nėra nei mažiausiame laipsnyje norų prigimties.
Aš žinojimo nektaras, vienovės palaima. 
Aš beribis, kaip erdvė.

3.41. 

Tavo širdyje nėra medituojančio – dėl tavęs nėra samadhi.
Tavo širdyje nėra meditacijos – nėra išorinės erdvės.
Tavo širdyje nėra meditacijos objekto. 
Nėra nei laiko, nei substancijos.
Aš žinojimo nektaras, vienovės palaima. 
Aš beribis, kaip erdvė

3.42. 

Aš papasakojau tau viską, kas svarbu iš esmės: nėra tavęs, nėra Manęs,
nėra didingojo principo [mahat], nėra mokytojo, nėra mokinio.
Aukščiausioji Realybė – natūralu ir egzistuoja pagal asmeninę valią.
Aš žinojimo nektaras, vienovės palaima. 
Aš beribis, kaip erdvė.

3.43. 

Kaip galima kalbėti apie Aukščiausiąją Realybę, kad ji palaima iš prigimties.
Kaip galima kalbėti apie Aukščiausiąją Realybę, kad ji ne palaima iš prigimties.
Kaip galima kalbėti apie Aukščiausiąją Realybę, kad ji žinojimas ir suvokimas iš prigimties, jeigu 
Aukščiausias Aš vienovė, kaip erdvė.

3.44. 

Pažink Vieningąjį Suvokimą, neturintį ugnies ir vandens.
Pažink Vieningąjį Suvokimą, neturintį žemės ir vandens.
Pažink Vieningąjį Suvokimą, neturintį išėjimo ir atėjimo.
Pažink Vieningąjį Suvokimą, viską apimantį, kaip erdvė.
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3.45. 

Nėra tuštumos formos, nėra tuštumos nebuvimo formos, nėra švaros formos, nėra švaros nebuvimo 
formos. 
Iš viso nėra jokių formų ir formų nebuvimo. 
Aukščiausioji Realybė asmeninės prigimties prigimtis.

3.46. 

Atsisakyk, atsisakyk šio pasaulio, atsisakyk pilnai, netgi nuo atsisakymo. 
Atsisakyk nuo atsitapatinimo nuodo ir neatsitapatinimo. 
Aš – švarus, nemirtingas, natūralus ir nekintantis.
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4 DALIS

4.1. 

Kaip gali būti nusilenkimas Šivai [Visagaliui], visada pasiliekančiam vienu ir tuo pačiu. 
Kaip gali būti gėlių, lapų, meditacijų ir mantrų paaukojimas, pakvietimas ateiti, prašymas išeiti?

4.2. 

Jis ne tik laisvas nuo valios nebuvimo ir išsilaisvinimo, Jis ne tik laisvas nuo švarumo ir 
užsiteršimo, Jis ne tik laisvas nuo susivienijimo ir atskyrimo – Jis pati laisvė. 
Aš kaip erdvė.

4.3. 

„Šis pasaulis realus“, „šis pasaulis nerealus“ – tokios fantazijos nekyla Mano prote. 
Pagal Savo prigimtį Aš – Laisvė ir palaima.

4.4. 

Dėl manęs nėra švarumo ir nešvarumo, nėra išskirstyto, neskaidomo ir įvairaus. 
Pagal Savo prigimtį Aš – laisvė ir palaima.

4.5. 

Manyje nekyla nei žinojimas, nei nežinojimas.
Manyje nekyla žinojimo prigimties.
Kaip Aš galiu kalbėti apie žinojimą arba nežinojimą.
Pagal Savo prigimtį Aš – laisvė ir palaima.

4.6. 

Nėra ryšio su gerove, nėra ryšio su nuodėme, nėra ryšio su vergove, nėra ryšio su laisve. 
Dėl manęs nepasireiškia nei ryšiai, nei išsiskaidymai. 
Pagal Savo prigimtį Aš – laisvė ir palaima.

4.7. 

Dėl Manęs nėra jokios aukščiausios, žemiausios arba vidurinės būsenos, nėra draugų, nėra priešų. 
Kaip Aš galiu kalbėti apie blogą arba gerą? 
Pagal Savo prigimtį Aš – laisvė ir palaima.
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4.8. 

Nėra to, kuris lenkiasi [garbina], nėra nusilenkimo [garbinimo] objekto, dėl Manęs nėra raštų, nėra 
ritualų. 
Kaip Aš galiu kalbėti apie sąmonės prigimtį? 
Pagal Savo prigimtį Aš – laisvė ir palaima.

4.9. 

Nėra nieko persmelkiančio arba persmelkto, nėra pas Mane namų ir nėra namų nebuvimo. 
Kaip aš galiu kalbėti apie tuštumą arba tuštumos nebuvimą? 
Pagal Savo prigimtį Aš – laisvė ir palaima.

4.10. 

Nėra pasiekiančio, nėra pažinimo objekto, nėra priežasties dėl Manęs, nėra pasekmių. 
Kaip aš galiu kalbėti apie pasiekiamumą arba nepasiekiamumą? 
Pagal Savo prigimtį Aš – laisvė ir palaima.

4.11. 

Nėra skirstančio, nėra to, kas skirstomas, nėra dėl Manęs pažįstančio, nėra to, kuris [yra] pažįstamas
[kaip procesas]. 
Kaip, brangusis, Aš galiu kalbėti apie atsiradimą ir išnykimą? 
Pagal Savo prigimtį Aš – laisvė ir palaima.

4.12. 

Dėl Manęs nėra kūno, nėra kūno nebuvimo. 
Nėra dėl Manęs intelekto, proto ir juslių organų. 
Kaip Aš galiu kalbėti apie prisirišimą arba neprisirišimą? 
Pagal Savo prigimtį Aš – laisvė ir palaima.

4.13. 

Nėra aprašymo neskaidomai visumai. 
Nėra aprašymų neišreikštajam [nepasireiškusiam, nematomam]. 
O drauge, kaip Aš galiu kalbėti apie tai, kas visada vienas ir tas pats? 
Pagal Savo prigimtį Aš – laisvė ir palaima.

4.14. 

Aš įvaldžiau jusles ir neįvaldžiau juslių. 
Dėl manęs nėra poreikio [būtinybės] nei stebinčiame susitelkime, nei savęs apribojime. 
O drauge, kaip Aš galiu kalbėti apie pergalę arba pralaimėjimą? 
Pagal Savo prigimtį Aš – laisvė ir palaima.
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4.15. 

Pas mane nėra atvaizdo, nėra atvaizdo nebuvimo. 
Pas Mane nėra pradžios, vidurio, pabaigos. 
Kaip Aš galiu kalbėti apie jėgą arba jėgos nebuvimą? 
Pagal Savo prigimtį Aš – laisvė ir palaima.

4.16. 

Nėra mirties ir nemirtingumo, nėra dėl Manęs nuodo ir nektaro. 
Niekas nekyla Manyje. 
Kaip Aš galiu kalbėti apie švarų arba nešvarų? 
Pagal Savo prigimtį Aš – laisvė ir palaima.

4.17. 

Nėra nei prabudimo, nei miego, nei jogos praktikos, nei mudrų.
Nėra dėl Manęs nei nakties, nei dienos.
Kaip Aš galiu kalbėti apie ketvirtą sąmonės būseną arba apie ketvirtos sąmonės būsenos nebuvimą?
Pagal Savo prigimtį Aš – laisvė ir palaima.

4.18. 

Žinok, Aš laisvas nuo visko ir visko nebuvimo.
Nėra dėl manęs iliuzijos ir iliuzijos nebuvimo.
Kaip Aš galiu kalbėti apie rytinius ir vakarinius ritualus?
Pagal Savo prigimtį Aš – laisvė ir palaima.

4.19. 

Žinok, Aš sujungtas su visais stebėjimu.
Žinok, Aš laisvas nuo požymių ir požymių nebuvimo.
Kaip Aš galiu kalbėti apie vienovę ir išsiskaidymą?
Pagal Savo prigimtį Aš – laisvė ir palaima.

4.20. 

Aš ne neišmanėlis, ne mokytas.
Nėra Manyje nei nekalbėjimo, nei daugybės kalbų.
Kaip Aš galiu kalbėti apie logiką ir argumentus?
Pagal Savo prigimtį Aš – laisvė ir palaima.

4.21. 

Pas Mane nėra tėvo, motinos, šeimos, kastos. 
Nėra gimimo ir mirties dėl Manęs.
Kaip Aš galiu kalbėti apie įsitraukimus arba aptemimus?
Pagal Savo prigimtį Aš – laisvė ir palaima.
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4.22. 

Aš neišnykstu ir neatsirandu. Aš esu [egzistuoju] visada.
Dėl Manęs nėra šviesos ir tamsos.
Kaip Aš galiu kalbėti apie rytinius ir vakarinius ritualus?
Pagal Savo prigimtį Aš – laisvė ir palaima.

4.23. 

Žinok be abejonių, kad Aš laisvas nuo jaudulių.
Žinok be abejonių, kad Aš neišdalinamas.
Žinok be abejonių, kad Aš tobulas.
Pagal Savo prigimtį Aš – laisvė ir palaima.

4.24. 

Brangusis, išminčiai paliko visas meditacijas, paliko visus gerovinius ir negerovinius veiksmus.
Jie geria išsižadėjimo nektarą.
Pagal Savo prigimtį Aš – laisvė ir palaima.

4.25. 

Didingasis avadhuta, išvalytas stebėjimu ir pasinėrimu į vienovės palaimą, sudainavo šią Realybę. 
Iš tiesų, kas nėra pažįstama, tas nėra aprašoma.
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5 DALIS

5.1. 

Kalbama, kad skiemuo Om, kaip erdvė, jame nėra aukščiausiojo ir žemiausiojo. 
Kaip gali būti vienu metu tariamas bindu ir žodis Om, kuris yra neigimas kaip pasireiškimo, taip ir 
nepasireiškimo?

5.2. 

Raštai, tvirtinantys „tu esi Tai“ nurodo, kad tu esi Tas, Atmanas, neturintis atributų ir vienas ir tas 
pats viskame [lygus ir vienodas su viskuo]! 
Kodėl tu sielvartauji savo širdyje, būdamas vienas ir tas pats viskame?

5.3. 

Pas tą, kuris vienas ir tas pats viskame [vienodas su viskuo], nėra žemiau ir aukščiau.
Pas tą, kuris vienas ir tas pats viskame nėra iš išorės ir viduje.
Pas tą, kuris vienas ir tas pats viskame neturi netgi vienovės.
Kodėl tu sielvartauji savo širdyje, būdamas vienas ir tas pats viskame?

5.4. 

Nėra skirtumo tarp įsivaizdavimo ir to, kas įsivaizduojama, nėra skirtumo tarp priežasties ir 
pasekmės. 
Kas vieną iš prigimties vienoda su viskuo laisva nuo žodžių ir žodžių derinių.
Kodėl tu sielvartauji savo širdyje, būdamas vienas ir tas pats viskame? 

5.5. 

Tai ne sąmoningumo ir nesąmoningumo susijungimas.
Tai ne vienos erdvės su kita erdve susijungimas.
Tai ne vieno laiko su kitu laiku susijungimas.
Kodėl tu sielvartauji savo širdyje, būdamas vienas ir tas pats viskame?

5.6. 

Tai ne ąsotis ir ne erdvė ąsočio viduje.
Tai ne sielos kūnas ir ne siela.
Tai ne skirtumas tarp priežasties ir pasekmės.
Kodėl tu sielvartauji savo širdyje, būdamas vienas ir tas pats viskame?
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5.7. 

Tai laisvės būsena, pilnumoje nepertraukiama.
Jame nėra trumpo ir ilgo atskyrimo.
Jame nėra atskyrimo į apvalų ir kampuotą.
Kodėl tu sielvartauji savo širdyje, būdamas vienas ir tas pats viskame?

5.8. 

Tai ne tuštuma ir ne tuštumos nebuvimas.
Tai ne švaru ir ne užteršta.
Tai ne viskas ir ne niekas.
Kodėl tu sielvartauji savo širdyje, būdamas vienas ir tas pats viskame?

5.9. 

Jame nėra atskyrimo ir neatskyrimo skirtumo.
Jame nėra vidinio ir išorinio skirtumo.
Pas tą, kuris vienas ir tas pats viskame nėra priešų ir draugų.
Kodėl tu sielvartauji savo širdyje, būdamas vienas ir tas pats viskame?

5.10. 

Nei mokinių, nėra ne mokinių. 
Nėra išskirstymo į judamą ir nejudamą. 
Laisvės būsena viską persmelkianti. 
Kodėl tu sielvartauji savo širdyje, būdamas vienas ir tas pats viskame?

5.11. 

Tai neturi formos ir formos nebuvimo. 
Tai neturi atskyrimo ir neatskyrimo.
Tai laisva nuo sukūrimo ir sugriovimo.
Kodėl tu sielvartauji savo širdyje, būdamas vienas ir tas pats viskame?

5.12. 

Tai nesurišta geromis ir blogomis savybėmis. 
Kaip Aš galiu atlikti veiksmus, įtraukiančius gyvenimą arba mirtį. 
Tai švarus tobulas, viskame esantis [viską persmelkiantis].

5.13. 

Tai laisva nuo egzistavimo ir neegzistavimo.
Tai laisva nuo norų ir norų nebuvimo.
Tai aukščiausias suvokimas, lygus išsilaisvinimui.
Kodėl tu sielvartauji savo širdyje, būdamas vienas ir tas pats viskame?
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5.14. 

Tai Realybė, neatskiriama Realybė.
Tai neturi susijungimo ir atskyrimo.
Jeigu viskame esantis laisvas nuo visko, kodėl tu sielvartauji savo širdyje, būdamas vienas ir tas 
pats viskame?

5.15. 

Aukščiausiasis laisvas nuo prisirišimo ir neprisirišimo.
Vienodai būti benamiu arba turėti namus ir šeimą.
Aukščiausias laisvas nuo sąmoningumo ir nesąmoningumo. 
Kodėl tu sielvartauji savo širdyje, būdamas vienas ir tas pats viskame?

5.16. 

Modifikacijos ir modifikacijų nebuvimas – netikra.
Būdingos savybės ir jų nebuvimas – netikra.
Yra tik Atmanas – esmė, kodėl tu sielvartauji savo širdyje, būdamas vienas ir tas pats viskame?

5.17. 

Iš tiesų, šis gyvenimas vienodas viskame.
Šis gyvenimas neišskaidomas viskame.
Tai tik nepajudinamas [nekintantis] gyvenimas viskame.
Kodėl tu sielvartauji savo širdyje, būdamas vienas ir tas pats viskame?

5.18. 

Šis neišmanymas – nebuvimas atskyrimo ir atskyrimo nebuvimo.
Šis neišmanymas – pristatyti tai, kas nepristatoma.
Jeigu tai – vieningas neišskaidomas suvokimas, kodėl tu sielvartauji savo širdyje, būdamas vienas ir
tas pats viskame?

5.19. 

Nėra išsilaisvinimo būsenos, nėra valios nebuvimo būsenos.
Nėra gerovės būsenos, nėra nuodėmės būsenos.
Nėra prisipildymo būsenos, nėra tuštumos būsenos.
Kodėl tu sielvartauji savo širdyje, būdamas vienas ir tas pats viskame?

5.20. 

Jeigu tas, kuris viską persmelkiantis neturi spalvos ir spalvos nebuvimo, jeigu tas, kuris viską 
persmelkiantis neturi priežasties ir pasekmės, jeigu tas, kuris viską persmelkiantis neturi vienovės ir
atskyrimo, tai kodėl tu sielvartauji savo širdyje, būdamas vienas ir tas pats viskame?
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5.21. 

Visko bendra sąmonė nepertraukiama viskame.
Visko bendra sąmonė pilnai nepajudinama.
Visko bendra sąmonė laisva nuo žmonių ir kitų būtybių.
Kodėl tu sielvartauji savo širdyje, būdamas vienas ir tas pats viskame?

5.22. 

Visur esantis yra už nepertraukiamumo [ribų].
Visur esantis yra už nepajudinamumo [ribų].
Visur esantis laisvas nuo dienos ir nakties.
Kodėl tu sielvartauji savo širdyje, būdamas vienas ir tas pats viskame?

5.23. 

Nėra valios ir laisvės nebuvimo visada pasiliekančiam tuo pačiu.
Nėra susivienijimo ir atskyrimo visada pasiliekančiam tuo pačiu.
Nėra įrodymų ir kontrargumentų visada pasiliekančiam tuo pačiu.
Kodėl tu sielvartauji savo širdyje, būdamas vienas ir tas pats viskame?

5.24. 

Čia neigiamas laiko ir laiko nebuvimo egzistavimas.
Neigiamas egzistavimas atomų ir elementų, kaip ugnies.
Neneigiama Absoliuti Esmė [Tiesa, Истина].
Kodėl tu sielvartauji savo širdyje, būdamas vienas ir tas pats viskame?

5.25. 

Čia nėra nei kūno, nei kūno nebuvimo.
Aukščiausiajam nėra miego būsenos ir miego be sapnų.
Aukščiausiajam nėra nei pavadinimo, nei įvardinimo.
Kodėl tu sielvartauji savo širdyje, būdamas vienas ir tas pats viskame?

5.26. 

Tas, kuris persmelkiantis viską platus ir švarus kaip erdvė Tas, kuris persmelkia viską laisvas nuo 
visko pranokimo. 
Tas, kuris persmelkia viską neturi būtybės, būtybės nebuvimo ir modifikacijų.
Kodėl tu sielvartauji savo širdyje, būdamas vienas ir tas pats viskame?

5.27. 

Čia kažkas daugiau, nei abejingumas [pasibjaurėjimas] gerovei ir nuodėmei.
Čia kažkas daugiau, nei abejingumas [pasibjaurėjimas] daiktiškumui ir nedaiktiškumui.
Čia kažkas daugiau, nei abejingumas [pasibjaurėjimas] troškimams ir troškimų nebuvimui.
Kodėl tu sielvartauji savo širdyje, būdamas vienas ir tas pats viskame?
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5.28. 

Tas, kas yra viską persmelkiantis laisvas nuo laimės ir kančių.
Aukščiausiajame nėra liūdesio ir liūdesio nebuvimo.
Aukščiausioje realybėje nėra nei mokytojo, nei mokinio.
Kodėl tu sielvartauji savo širdyje, būdamas vienas ir tas pats viskame?

5.29. 

Nėra būtybės arba būtybės nebuvimo, nėra judėjimo arba nejudėjimo, nėra sutapimo arba 
atskyrimo. 
Tai neturi ir atskyrimo ir atskyrimo nebuvimo!
Kodėl tu sielvartauji savo širdyje, būdamas vienas ir tas pats viskame?

5.30. 

Tai aprašoma kaip visų būtybių būtybė.
Kaip galima rasti skirtumus vieningame egzistavime?
Bet koks objekto suvokimas yra klaidingas!
Kodėl tu sielvartauji savo širdyje, būdamas vienas ir tas pats viskame?

5.31. 

Jeigu Raštai įvairiais būdais tvirtina, kad ši visata sudaryta iš eterio, oro ir taip toliau, kaip vanduo 
miraže ir jeigu Atmanas vienas, neskaidomas ir viskame esantis [viską persmelkiantis], kodėl tu 
sielvartauji savo širdyje, būdamas vienas ir tas pats viskame?

5.32. 

Didingasis avadhuta, išvalytas stebėjimu ir pasinėrimu į vienovės palaimą, sudainavo šią Realybę. 
Iš tiesų, kas nėra pažįstama, tas nėra aprašoma.
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6 DALIS

6.1. 

Jeigu Raštai įvairiais būdais tvirtina, kad ši visada, sudaryta iš eterio, oro ir taip toliau, kaip vanduo 
miraže ir jeigu Šiva [Aukščiausiasis, Visagalis] vieningas ir neskaidomas, tai kaip gali būti 
lyginamas ir tai, kas sulyginama?

6.2. 

Aukščiausias neturi išskirstymo arba neišskirstymo. 
Aukščiausiasis laisvas nuo veikimo ir modifikacijų. 
Jeigu Šiva [Visagalis] vieningas ir neskaidomas, kaip gali būti nusilenkimas [garbinimas], kaip gali 
būti asketizmas?

6.3. 

Žinok, Jis iš tiesų, neskaidomas ir visur esantis, aukščiausiasis, laisvas nuo neaprėpiamumo ir 
nereikšmingumo. 
Jeigu Šiva [tai, kas amžina, Visagalis] neskaidomas, kaip galima pasiekti Jį protu ir išreikšti 
žodžiais?

6.4. 

Nėra laiko išskaidymo į dieną ir naktį. Nėra išskaidymo į atsiradimą ir išnykimą. 
Jeigu Visagalis – vieningas ir neišskaidomas, kaip gali būti Saulė, Mėnulis ir ugnis?

6.5. 

Tai už norų ir norų nebuvimo ribų. 
Tai už veikimo ir neveikimo ribų. 
Jeigu Visagalis – vieningas ir neišskaidomas, kaip gali būti mintys apie išskaidymą į vidinį ir 
išorinį?

6.6. 

Jeigu tai neturi būtybės ir būtybės nebuvimo, jeigu tai neturi tuštumo ir netuštumo, jeigu Visagalis –
vieningas ir neišskaidomas, tai kaip ten gali būti pirmas arba paskutinis?

6.7. 

Jeigu nėra skirtumų ir skirtumų nebuvimo, jeigu nėra išskaidymo į tai, kas pažįsta ir tai, kas yra 
pažįstama [kaip procesas], jeigu Visagalis [Aukščiausiasis, Šiva] – vieningas ir neišskaidomas, kaip 
gali būti trys sąmonės būsenos, kaip gali būti ketvirta būsena?
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6.8. 

Išreikšta žodžiais ir neišreikšta – tai ne esmė.
Pažįstama ir nepažįstama – tai ne esmė.
Jeigu Šiva [Aukščiausiasis, Visagalis] – vieningas ir neišskaidomas, kaip gali būti objektai, juslių 
organai, intelektas [разум] ir protas?

6.9. 

Erdvė ir oras – tai ne esmė [tiesa]. 
Ugnis ir žemė – tai ne esmė [tiesa]. 
Jeigu Šiva [Visagalis] – vieningas ir neišskaidomas, kaip gali būti debesys ir lietus?

6.10. 

Jeigu nėra įsivaizduojamų dievų, jeigu nėra įsivaizduojamų pasaulių, jeigu Šiva [Visagalis] – 
vieningas ir neišskaidytas, kaip galima samprotauti apie orumą ir ydas?

6.11. 

Jeigu nėra mirtingų ir nemirtingų, nėra veiksmo ir neveikimo, jeigu Šiva [Visagalis] – vieningas ir 
neišskaidomas, kaip gali būti pasireiškimas ir išnykimas?

6.12. 

Jame nėra skirtumo tarp materijos ir dvasios, jame nėra skirtumo, jeigu Šiva [Visagalis] – vieningas 
ir neišskaidomas, kaip gali būti aš ir ne aš?

6.13. 

Nėra ryšio su trigubomis kančiomis, nėra ryšio su dualiomis savybėmis. 
Jeigu Šiva [Visagalis] vieningas ir neišskaidomas, kaip gali būti senatvė, jaunystė ir vaikystė?

6.14. 

Aukščiausiajame nėra gyvenimo stadijų ir kastų, Aukščiausiajame nėra nei veikėjo, nei veiksmo. 
Jeigu Aukščiausiasis – vieningas ir neišskaidomas, kaip gali būti laikino ir nelaikino suvokimas?

6.15. 

Sugriaunama ir nesugriaunama klaidinga, gimimas ir negimimas klaidinga. 
Jeigu Šiva [Visagalis] – vieningas ir neišskaidomas [neatskiriamas], kaip gali egzistuoti tai, kas 
suyra ir tai, kas nesuyra?

6.16. Vyriškas ir nevyriškas neegzistuoja jame, moteriškas ir nemoteriškas neegzistuoja jame. 
Jeigu Šiva [Visagalis] – vieningas ir neišskaidomas, kaip gali būti malonumų ir malonumų 
nebuvimo suvokimas?
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6.17. 

Jeigu tai už aptemimų ir nevilties ribų, jeigu tai be abejonių ir liūdesio, jeigu Šiva [Visagalis] – 
vieningas ir neišskaidomas, kaip gali egzistuoti suvokimai „aš“ ir „mano“?

6.18. 

Tai gerovės ir ydų išnykimas, tai išnykimas surišimo ir išsilaisvinimo. 
Jeigu Šiva [Visagalis] – vieningas ir neišskaidomas, kaip gali egzistuoti čia kančios arba kančios 
nebuvimo suvokimas?

6.19. 

Tame nėra skirtumo tarp aukotojo ir aukos, tame nėra skirtumo tarp ugnies ir kuro. 
Jeigu Šiva [Visagalis] – vieningas ir neišskaidomas, pasakyk, kaip gali egzistuoti veiksmų 
rezultatai?

6.20. 

Tai laisva nuo sielvarto ir džiaugsmo, tai laisva nuo puikybės ir nuolankumo. 
Jeigu Šiva [Visagalis] – vieningas ir neišskaidomas, kaip gali būti suvokimas apie prisirišimą ir 
neprisirišimą?

6.21. Tame nėra aptemimų ir aptemimų nebuvimo.
Tame nėra godumo ir godumo nebuvimo. 
Jeigu Šiva [Visagalis] – vieningas ir neišskaidomas, kaip gali egzistuoti įsivaizdavimas, apie 
išskyrimus ir neišskyrimus?

6.22. 

Nėra jokio „aš“ ir „tu“, įsivaizdavimas apie priklausymą giminei arba kastai – klaidingas. 
Iš tiesų Aš – Šiva [Visagalis, Aukščiausiasis] ir Aukščiausioji Realybė kaip Aš galiu lenktis 
kažkam?

6.23. 

Tame nėra mokinio ir mokytojo išskyrimo, tame nėra mokymo suvokimo. 
Iš tiesų Aš – Visagalis [Aukščiausiasis] ir Aukščiausioji Realybė, kaip Aš galiu lenktis kažkam?

6.24. 

Tame nėra įsivaizduojamo kūnų išskyrimo, tame nėra įsivaizduojamo pasaulių išskyrimo. 
Iš tiesų Aš – Visagalis [Aukščiausiasis] ir Aukščiausioji Realybė, kaip Aš galiu lenktis kažkam?

6.25. 

Nėra jokio troškimo arba troškimų nebuvimo. 
Iš tiesų, tai nesuteptas, nejudinamas ir švarus.
Iš tiesų Aš – Visagalis [Aukščiausiasis] ir Aukščiausioji Realybė, kaip Aš galiu lenktis kažkam?
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6.26. 

Tame nėra išskirstymo į kūną ir kūno nebuvimą. 
Įsivaizdavimas apie neteisingą veiiklą arba teisingą veiklą klaidingas.
Iš tiesų Aš – Šiva [Visagalis, Aukščiausiasis] ir Aukščiausioji Realybę, kaip Aš galiu lenktis 
kažkam?

6.27. 

Didingasis avadhuta, išvalytas stebėjimu ir pasinėrimu į vienovės palaimą, sudainavo šią Realybę. 
Iš tiesų, kas nėra pažįstama, tas nėra aprašoma.
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7 DALIS

7.1. 

Aprengtas rūbais, kurie išmesti į gatvę, eina avadhuta keliu, laisvas nuo gerovės ir ydų arba sėdi 
nuogas vietoje be žmonių. 
Jis švarus, be rūpesčių ir pasinėręs į vienovės palaimą.

7.2. 

Jis būna Tame, kas neturi požymių ir požymių nebuvimo. 
Jis būna Tame, kas ne vienovėje ir išskaidyme. 
Jis – Absoliuti Realybę, tobula ir švari. Kaip avadhuta gali dalyvauti aptarinėjant ginčus

7.3. 

Jis laisvas nuo lūkesčių pančių, laisvas nuo valančiųjų ritualų pančių. 
Ramus [viduje] ir laisvas nuo visko jis sujungtas su realybe, švaria ir tobula.

7.4. 

Kaip čia gali būti kūno ir ne kūno skirtumai. 
Kaip čia gali būti prisirišimo ir neprisirišimo skirtumai? 
Čia pati Realybė natūrali, švari, nepajudinama, kaip erdvė.

7.5. 

Kaip ten, kur pažinta Realybė, gali būti forma arba beformiškumas? 
Jeigu Aukščiausiasis kaip erdvė, kaip gali ten būti objektų suvokimas?

7.6. 

Aš neišskaidomas kaip erdvė. 
Aš – realybė, švari ir tobula. 
Kaip gali būti išskyrimas ir daugybė, nevalia ir išsilaisvinimas ir kitos įvairios modifikacijos.

7.7. 

Yra tik nepertraukiama realybė, kaip gali būti vienovė, atskyrimas arba puikybė. 
Iš tiesų, Aukščiausiasis nepertraukiamas [tęstinis, besitęsiantis, vykstantis], kaip čia gali būti būtybė
arba būtybės nebuvimas?
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7.8. 

Yra tik Realybė, tobula, švari ir nepertraukiama, kaip erdvė. 
Kaip gali būti čia ryšys arba ryšio nebuvimas? 
Kaip gali būti tikri santykiai arba santykių nebuvimas?

7.9. 

Jis jogas, nors ir laisvas nuo jogos ir jogos nebuvimo. 
Jis besimėgaujantis, nors laisvas nuo mėgavimosi ir jo nebuvimo. 
Jis juda lėtai, lėtai. 
Jo protas pripildytas natūralia palaima.

7.10. 

Kol yra ryšys su žiniomis ir neišmanymu, su dualumu ir nedualumu, kaip galima būti laisvu? Kam 
siekti tapti jogu tam, kuris natūralus, be troškimų, švarus, tobulas ir mėgaujasi vienovės palaima?

7.11. 

Tai sugriovimas, laisvas nuo sugriovimo ir sugriovimo nebuvimo. 
Tai dėkingas momentas, laisvas nuo dėkingo ir nedėkingo laiko. 
Kaip gali būti Realybėje, kuri yra vienovės palaima ir kaip erdvė, būtybė arba būtybės nebuvimas?

7.12. 

Vieningas su Atmanu visada neturi visko. 
Išlaisvintas neturi visų elementų. 
Kaip gali dėl jo egzistuoti gyvenimas arba mirtis? 
Kam jam meditacijos praktika?

7.13. 

Visas šis pasaulis iliuzinis kaip miražas dykumoje. 
Egzistuoja tik Šiva [Visagalis, Aukščiausiasis], neskaidomas, beformis. 

7.14. 

Mes visada abejingi viskam – pradedant nuo aprašytų pareigų ir užbaigiant išsilaisvinimu. Kaip 
mokyti specialistai [ученые] gali įsivaizduoti, kad mes jaučiame įsitraukimą arba atstūmimą?

7.15. 

Didingasis avadhuta, išvalytas stebėjimu ir pasinėrimu į vienovės palaimą, sudainavo šią Realybę. 
Iš tiesų, kas nėra pažįstama, tas nėra aprašoma.
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8 DALIS

8.1. 

Piligrimyste į Tave atmetamas Tavo buvimas visur. Meditacija į Tave atmetama Tavo absoliuti 
sąmonė. Giedant Tave atmetama Absoliuti tavo kalba. Atleisk už šias tris pastovias nuodėmes.

8.2. 

Tas išminčius, kuris nepažeistas geismo, kuris susilaikantis, nuolankus ir švarus, nevaldo [neturi] 
nieko, neturi godumo, saikingas, ramus, nepajudinamas ir priėmė globą Manyje.

8.3. 

Tas regintis, kuris budrus, daug pastebintis [suprantantis] ir ryžtingas, kuris įveikė šešias savybes, 
neturi puikybės, pagarbiai elgiasi su kitais, draugiškas, atjaučiantis.

8.4. 

Išminčius nuolankus, nepriešiškas, teisingas, kantriai elgiasi su kiekvienu, esmės [tiesos] būtybė, 
tobula siela, lygiai elgiasi su visais, gerovinis.

8.5. 

Žodžio „avadhuta“ reikšmė atveriama pagal raides tiems palaimintiesiams, kurie žino tiesą apie 
Vedų reikšmę ir moko Vedų ir vedantos.

8.6 – 8.9

Raidė „a“ nurodo tai, kad jis laisvas nuo lūkesčių pančių, švarus pradžioje, viso gyvenimo eigoje ir 
pabaigoje, ir visada būna palaimoje.

Skiemuo „va“ nurodo į tai, kad jis atmetė visus norus, jo kalba kurianti gerovę ir jis visada būna 
Visur Esančiame.

Skiemuo „dhu“ nurodo į tai, kieno kūnas padengtas dulkėmis, kieno protas švarus, kas laisvas nuo 
visų ligų ir kas laisvas nuo būtinybės meditacijos ir susitelkimo praktikoms.

Skiemuo „ta“ nurodo į tai, kas įsitvirtino Esmės suvokime, kas neturi ketinimų ir pastangų, kas 
laisvas nuo neišmanymo ir egoizmo.

8.10

Ši daina sukurta Dattatrejos, palaimos atgimimo. 
Tas, kuris perskaitys arba išgirs ją, išsilaisvina nuo atgimimų.
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