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ĮVADAS

Su kiekviena diena vis daugiau ir daugiau žmonių išgirdę žodį „joga“ sulaiko jame savo 
dėmesį, o kažkas galvoja: „Galbūt ir aš praktikavau jogą praėjusiuose gyvenimuose?“ Ir pradeda 
domėtis tobulėjimo temomis, kurios atsišaukia jo vidiniame pasaulyje.

Egzistuoja keletas legendų, kokiu būdu jogos sūtrų autoriui buvo perduotos žinios, esančios
šioje knygoje. Kažkas mano, kad jos buvo perduotos dievų, moksliniame pasaulyje laikoma, kad pats 
Patandžalis buvo mokslininkas, kuris tinkamu būdu surinko išsibarsčiusius tekstus ir mokymus į vieną 
sistemą, pašalinus iš jos „aštrius kampus“. Rezultate gavosi daugelio jogos pasekėjų gerbiamas ir 
garbinamas tekstas, kuris persmelktas asmeninio tobulėjimo mokymo esme.

Kuo gi ši knyga tokia vertinga? Kas joje tokio, kas daugelį amžių verčia kreiptis į ją 
tūkstančius žmonių? Nei eiliniai, nei kažkokių ypatingų sąlygų arba profesijų, o tų, kas pasirinko sau 
sunkiausią savęs paties pažinimo kelią, nusprendė išsilaisvinti iš pančių – asmeninio neišmanymo 
pančių. Būtent šioje knygoje daugelis jų semiasi įkvėpimo, kažkas renkasi ją kaip orientyru savo kelyje
ir tik nedaugeliui lemta su jos pagalba atverti duris į vidinį pasaulį. Kad atsakytume į šiuos klausimus, 
mums būtina sužinoti šį tą apie patį Patandžalį.

Kai mes susiduriame su dvasingumu, mes pradedame dažnai girdėti žodį „dualumas“. 
Mums atveria akis į tai, apie ką mes pripratome galvoti priešingybių poromis: „gerai“ ir „blogai“, 
„karšta“ ir „šalta“, „materialus“ ir „dvasinis“ ir taip toliau. Šiame sąraše yra viena pora, kurią ne taip 
dažnai išskiria kaip charakteristiką ir vis tik ji žaidžia svarbią rolę mūsų įprastame gyvenime. Tai pora 
„poetas“ ir „mokslininkas“, kai mes kalbame apie juos kaip apie savybes, o ne kaip apie profesijas. 
Kitaip tariant, aprašant tai, kaip žmogus suvokia pasaulį: arba turi polinkį į loginio mąstymo prizmę 
arba krypsta daugiau prie atvaizdų ir pojūčių. Jeigu mes eisime toliau, tai pastebėsime, kad ši pora 
panašiu būdu realizuojasi „materialume“ ir „dvasingume“. Tai yra loginiam proto mąstymui labiau 
sekasi materialinėse būties sferose, o vaizdinis mąstymas arba intuityvus, duoda didesnę sėkmę 
dvasinėse srityse. Taip pat svarbu paminėti, kad daugelis dvasinių knygų parašytos greičiau „poetų“, 
nei „mokslininkų“. 
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Štai čia, prieš mums pradedant skaityti šias sūtras, norėtųsi pasakyti apie Patandžalį, kad jis
nebuvo žmogus, kuris linksta tik prie vieno. Jis buvo tas, kuris vienodai meistriškai buvo įvaldęs abi 
puses. Jis žinojo visas intuityvaus pasaulio pažinimo subtilybes ir išreiškė jas, galima pasakyti, griežta, 
moksline kalba, turinčią giliai apgalvotą struktūrą. Jis vedė žmones, mylinčius logiką į kol kas 
nepasiekiamą ir visiškai neišreiškiamą jiems pasaulį, per jiems suprantamus dalykus. Lygiai kaip ir 
tiems, kas gyvena jausmais, Patandžalis parodo savo meistriškumą intuityviose srityse ir duoda 
instrumentus, struktūruotą analizę ir pagrindą teorijoje. Ši knyga vienodai naudinga ir tiems, ir kitiems, 
ji nubrėžia naują ribą tobulėjimui: išeidinėti iš kraštutinumų, siekiant vidurio. 

Pats tekstas sudarytas iš 4 dalių: 
1) Samadhi pada, kur kalbama apie tai, kas yra joga, kokia jos paskirtis, apie samadhi ir skirtingas jo 
rūšis.
2) Sadhana pada, įtraukia nusakymus apie apribojimus ir kliūtis šiame kelyje, apie tai, kaip jas 
pašalinti, apie bahiranga jogą [išorines jogos praktikas, įtraukiančias jamą, nijamą, asanas, pranajamą ir
pratjaharą].
3) Vibhuti pada, kurioje pasakojama apie antaranga jogą [vidines praktikas, įtraukiančias dharaną, 
dhyaną ir samadhi].
4) Kaivalija pada, kalbančią apie proto jėgą ir absoliutų jogos tikslą.

Tokiu būdu sūtrose parodytas praktikos judėjimas savęs pažinimo kelyje:
1) pradžioje jam būtina suvokti, kur jis juda, kas yra jo tikslas ir nustatyti sau naujus suvokimus,
2) tuomet jis prieina prie išorinių praktikų įsisavinimo, sutvarko savo fizinius, socialinius ir mentalinius
apvalkalus, įveikiant pirmas pagundas ir kliūtis,
3) po to praktikas pasiruošęs pažinti savo vidinį pasaulį, jam tampa prieinamas gebėjimas pastebėti 
subtilius proto apribojimus ir pradirbinėti juos,
4) ir pašalinus juos visus, jis priartėja prie absoliučios jogos tikslo tiek, kad gali pasiekti kaivaliją arba 
išsilaisvinimą.

Kiekviena sūtra buvo surinka pašalinus iš mokymo viską, kas nereikalinga. Patandžalio 
darbas tame, kad iš jogos mokymo būtų pašalintas „vanduo“ – žodžių gausą ir paaiškinimai – palikus 
tik esenciją, esmę, kurios paprasčiau išreikšti neįmanoma. Vėliau ji buvo suformuota ypatinga kalba, 
paskirta žodiniam perdavimui ir suritmuota tokiu būdu, kad kiekviena sūtra išplauktų iš kitos. Tai 
sanskrito perdavimo rūšis, kuri leidžia mintinai išmokti milžiniškus kiekius mokymo vienu ypu ir 
perduoti šias žinias be iškraipymų šimtus, o kartais ir tūkstančius metų. Dabar šios dvi sąlygos yra 
kliūtis teksto prasmės įsisavinimui.

Visų pirma, kadangi tai koncentruota esmė, tai tam, kad ją įsisavintume, mes turime žinoti, 
kas iš jos buvo pašalinta. Todėl skaitosi, kad be komentarų sūtrų neįmanoma pasiekti. Tačiau taip pat 
skaitosi, kad jeigu jūs daugelį gyvenimų iš eilės buvote pažįstami su šiuo tekstu, tai jis pats geba tapti 
katalizatoriumi, kad atvertų jūsų vidinę prigimtį. Panašiai kaip gėlė, kuri išleidžia savo žiedlapius, kai 
aušros metu ant jos pradeda kristi pirmieji saulės spinduliai.

Visų antra, įprastas sanskritas yra gerokai pažangesnis už šiuolaikines kalbas vaizdingume 
ir tuo labiau vieno žodžio traktuotėse. O ypatingos sanskrito formos, iš kurių viena buvo užrašytas 
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duotas tekstas, tuo labiau turi savyje didesnį kiekį neišverčiamų subtilybių ir niuansų. Gaunasi, kad kai 
tik mes pradedame versti sūtras į kažkokią kalbą, mes čia pat prarandame dalį esmės ir teksto gilumo. 
Todėl šiame leidime iš rusų kalbos buvo išversti A. Beili (Nr. 1), Svami Vivevakanda (Nr. 2) ir Svami 
Satjananda Sarasvati (Nr. 3) trys žinomi vertimai, kad skaitytojas galėtų pajausti skirtumą, pamatytų 
skirtingų vertimų interpretaciją ir finale savarankiškai suformuotų asmeninį šio teksto suvokimą.

Klubo oum.ru kolektyvas
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1 DALIS

1. VIENYBĖS [JUNGIMO] PROBLEMA
2. SUSITELKIMAS, KAIP DVASINIO TOBULĖJIMO PRIEMONĖ
3. SUSITELKIMAS. JO DVASINĖ REIKŠMĖ
4. SAMADHI PADA: GAMTOS RYŠIAI
5. SAMADHIPADA
6. DALIS APIE SAMADHI
7. APIE SUSITELKIMĄ
8. DALIS APIE SAMADHI
9. SAMADHIPADA ARBA APIE SUSITELKIMĄ
10. DVASIOS DARBO PAGRINDAI
11. SAMADHI PADA
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Sutra 1.

atha yogānuśāsanam

1. Tolimesnės instrukcijos liečia Susivienijimo Mokslą.
2. Čia duotas paaiškinimas apie susitelkimą [štai mokymas apie jogą].
3. [Todėl] dabar pilni mokymai, liečiantys jogą.
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Sutra 2.

yogaścittavṛttinirodhaḥ 

1. Šis Susivienijimas (arba joga) pasiekiamas supančiojus psichinę prigimtį ir čittos (arba proto) 
sulaikymu.
2. Joga yra proto valdymas arba minčių [čitta] substrato, siekiančio įgauti įvairialypes formas [vritti].
3. Tipinių sąmonės pasireiškimų blokavimas yra joga [proto funkcijų sustabdymas, sulaikymas].
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Sutra 3.

tadā draṣṭuḥ svarūpe’vasthānam 

1. Kai tai atlikta, jogas žino save tokiu, koks jis yra iš tiesų.
2. Tuo metu [susitelkimo periodu] stebėtojas (Puruša) būna asmeninėje [nekintančioje] būsenoje.
3. Tuomet matantis įsitvirtina (būna) savo asmeninėje prigimtyje.
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Sutra 4.

vṛttisārūpyamitaratra 

1. Iki to vidinis žmogus tapatino save su savo formomis ir jų aktyviais pasikeitimais.
2. Kitu laiku [ne susitelkimo periodu] stebėtojas tapatina save su proto modifikacijomis.
3. Kitaip – susitapatinimas su tipiniais čittos pasireiškimais.
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Sutra 5.

vṛttayaḥ pañcatayyaḥ kliṣṭā akliṣṭāḥ 

1. Proto būsenos – penkios ir jos yra priklausomos pasitenkinimui arba skausmui, jos ligotos arba nėra 
ligų.
2. Egzistuoja penkios proto modifikacijos rūšys, kai kurios iš jų suteikia kančias, kitos – ne.
3. Tipiniai proto pasireiškimai penkių rūšių, jie ligoti arba ne ligoti.
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Sutra 6.

pramāṇaviparyayavikalpanidrāsmṛtayaḥ 

1. Šių modifikacijų (energijų) esmė teisingos žinios, neteisingos žinios, fantazijos, pasyvumas (sapnas) 
ir atmintis.
2. Šie įvairumai: teisingos žinios, neskaidymas, žodinės iliuzijos, sapnas ir atmintis.
3. Penki proto pasireiškimo tipai – tai teisingas žinojimas, neteisingas žinojimas, fantazijos, sapnas ir 
atmintis.

12



Sutra 7.

pratyakṣānumānāgamāḥ pramāṇāni 

1. Teisingo žinojimo [žinių] pagrindas – teisingas suvokimas, teisingas apmąstymas ir teisingas 
stebėjimas (tikslus matymas, suvokimas).
2. Įrodymai yra: tiesioginis suvokimas, proto apmąstymai ir patikimas liudijimas [matymas, 
suvokimas].
3. Tiesus pažinimas, išvados ir liudijimas yra teisingų žinių šaltinis.
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Sutra 8.

viparyayo mithyājñānamatadrūpapratiṣṭham 

1. Neteisingos žinios remiasi į formos suvokimą, o ne į būties būseną.
2. Neskyrimas – tai klaidingos žinios, kurios neatitinka realybės.
3. Neteisingas suvokimas yra klaidingos žinios, kurių pagrindas nepagrįstas asmenine [objekto] forma.
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Sutra 9.

śabdajñānānupātī vastuśūnyo vikalpaḥ 

1. Fantazijų pagrindas atvaizdai, neturintys realaus egzistavimo.
2. Žodinės iliuzijos atsiranda, kai žodžiai praranda [jiems atitinkančią] realybę.
3. Žinios, ištekančios iš žodžių, tačiau tuščios santykinai su objektu, yra fantazija.
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Sutra 10.

abhāvapratyayālambanā vṛttirnidrā 

1. Pasyvumo (sapno) pagrindas yra vritti neveikimo būsena (arba juslių nesuvokimas).
2. Sapnas – tai vritti, susijęs su tuštumo pojūčiu.
3. [Gilus] miegas – tai vritti mentalinių sudedamųjų nebuvimas savo pagrindimui.
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Sutra 11.

anubhūtaviṣayāsampramoṣaḥ smṛtiḥ 

1. Atmintis yra išlaikymas to, kas sužinota.
2. Atmintis – kai neišnyksta suvokimų objektų [vritti ir per įspaudus grįžta į sąmonę].
3. [Savybė] nedaleisti nubėgti iš proto per patirtį patirtus objektus yra atmintis.
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Sutra 12.

abhyāsavairāgyābhyāṁ tannirodhaḥ 

1. Šių vidinio organo, proto, pasikeitimų valdymas turi būti pasiektas nenuilstančiomis pastangomis ir 
neprisirišimu.
2. Juos valdo su pratimų pagalba ir išsilaisvinimu nuo prisirišimų.
3. Jų sustabdymas (penkių vritti) pasikartojančia praktika ir vairagija.
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Sutra 13.

tatra sthitau yatno’bhyāsaḥ 

1. [Pastovūs] nenuilstantys bandymai – tai pastovios pastangos sulaikant proto pasikeitimus.
2. Pratimai yra pastovi kova už pilną vritti supančiojimą.
3. Iš dviejų [paminėtų prieš tai einančioje sūtroje] abhjasa – tai „būti įsitvirtinusiam pastangose“.
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Sutra 14.

sa tu dīrghakālanairantaryasatkārāsevito dṛḍhabhūmiḥ 

1. Kai tai, kas turi būti pasiekta, pakankamai įvertinta ir pastangos, nukreiptos į jo pasiekimą 
atliekamos pastoviai ir be pertraukos, tuomet proto stabilumas (vritti sulaikymas) [yra] aprūpinamas.
2. Stabilių rezultatų galima pasiekti ilgomis nepertraukiamomis pastangomis ir didinga meile.
3. Ji tampa tvirtai nustatyta, kai tęsiasi ilgo laiko bėgyje su pagarba be pertraukimų.
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Sutra 15.

dṛṣṭānuśravikaviṣayavitṛṣṇasya vaśīkārasañjñā vairāgyam 

1. Neprisirišimas – tai laisvė nuo visų norų objektų norėjimo, žemiškų arba sužinotų iš padavimų ir čia,
ir ateityje. 
2. Pasiekimu to, kuris atsisakė siekio valdyti objektus, kurie [buvo] pamatyti arba žinomi iš to, kas 
išgirsta, kas nusprendė įvaldyti juos savo valiai, bus išlaisvintas nuo prisirišimų.
3. Kai žmogus tampa laisvas nuo įsitraukimų prie juslinių objektų, kuriuos jis jautė patirtimi, o taip pat 
prie tų, kuriuos jis girdėjo, ši sąmonės būsena yra vairagija.
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Sutra 16.

tatparaṁ puruṣakhyāterguṇavaitṛṣṇyam 

1. Tobulumo rezultatas šiame neprisirišime yra tikslios dvasinio žmogaus žinios išsilaisvinant nuo 
savybių arba gunų.
2. Pilnas išsilaisvinimas nuo prisirišimų susijęs su atsisakymu netgi nuo tam tikrų savybių ir kyla iš 
esminio [tikrojo] Purušos prigimties žinojimo.
3. Ta yra aukščiausioji, kurioje egzistuoja laisvė nuo gunų norų dėl Purušos žinojimo priežasties.
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Sutra 17.

vitarkavicārānandāsmitārūpānugamātsamprajñātaḥ 

1. Objekto sąmonė pasiekiama koncentracija į jo keturgubą prigimtį: formą, per tyrinėjimą; kokybę 
(arba guną), per įvairius bendrus veikimus; tikslą, per įkvėpimą (arba palaimą) ir sielą, per tapatinimasi.
2. Susitelkimas, vadinamas esminiu [tikruoju] žinojimu yra tai, kas lydima samprotavimu, atskyrimu, 
palaima, asmeninės pradžios neapibrėžtumu.
3. Sampradžniata joga nustato susijungimą atitinkamai su pasirinkimu, samprotavimu, palaima ir 
asmenybės jausmu.
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Sutra 18.

virāmapratyayābhyāsapūrvaḥ saṁskāraśeṣo’nyaḥ 

1. Kita samadhi stadija pasiekiama, kai vienakryptiška mintimi išorinė veikla nurimsta. Šioje stadijoje 
čitta atsako tik į subjektyvius įspūdžius.
2. Egzistuoja dar viena samadhi rūšis, pasiekiama pastoviu treniravimusi sustabdant visus mąstymo 
procesus, kuriuose čitta išsaugo savyje tik nepasireiškusius įspaudus.
3. Prieš kitą samadhi (asampradžniata) eina nepertraukiami užsiėmimai sustabdant proto turinį. Jame 
protas pasilieka pėdsakų formoje.
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Sutra 19.

bhavapratyayo videhaprakṛtilayānām 

1. Ką tik aprašytas samadhi neprasiskverbia už fenomenų pasaulio ribų; jis neprasiskverbia toliau 
dievų, susijusių su šiuo konkrečiu pasauliu.
2. [Kai samadhi nėra lydimas pilno atsisakymo nuo visų prisirišimų], jis tampa priežastimi naujo dievų 
pasireiškimo ir tų, kurie susiliejo su jų prigimtimi.
3. Jogams videha ir prakriti laja pagrindu [dėl] asampradžniata samadhi yra jų gimimas [Tai 
Bhavapratjaja asampradžniata samadhi].
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Sutra 20.

śraddhāvīryasmṛtisamādhiprajñāpūrvaka itareṣām 

1. Kiti jogai pasiekia samadhi ir prieina prie švarios dvasios atskyrimo per tikėjimą, už kurio eina 
energija, atmintis, meditacija ir teisingas suvokimas.
2. Kiti pasiekia šį samadhi tikėjimu, uolumu, atmintimi, susitelkimu ir gebėjimu atskirti esmę.
3. Kiti (tie, kurie nepriklauso laisviems nuo kūno ir susiliejusiems su prakriti) pasiekia asampradžniata 
samadhi per atitinkamą tikėjimo stadiją, stiprią valią, atmintį ir suvokimus, kylančius iš sampradžniata 
samadhi.
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Sutra 21.

tīvrasaṁvegānāmāsannaḥ 

1. Šios būsenos pasiekimas (dvasinės sąmonės) greitas tiems, kieno valia intensyviai gyva.
2. Greitą sėkmę pasiekia tas, kuris labai energingai siekia jos.
3. Tie, kurie turi stiprią paskatą [motyvaciją], pasiekia asampradžniata samadhi labai greitai.
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Sutra 22. 

mṛdumadhyādhimātratvāttato’pi viśeṣaḥ 

1. Panašiu būdu naudojantys valią skiriasi, nes jos panaudojimas gali būti intensyvus, pamatuotas 
[saikingas] arba švelnus. Tačiau yra dar vienas kelias pasiekti tikrąją dvasinę sąmonę.
2. Jogai pasiekia įvairių pasiekimų, kurių charakteris priklauso nuo to, ar buvo panaudotos priemonės 
silpnos, vidutiniškos arba stiprios.
3. Greitis, su kuriuo gali būti pasiektas asampradžniata samadhi, sąlygotas uolių pastangų lygiu, kuris 
augimo tvarka gali būti silpnas, vidutinis ir stiprus.
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Sutra 23.

ĩśvarapraṇidhānādvā 

1. Intensyvia meile Išvarai pasiekiamas Išvaros žinojimas.
2. O taip pat dėka meilės Išvarai.
3. Arba (asampradžniata samadhi) gali būti pasiektas atsidavimu Išvarai.
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Sutra 24.

kleśakarmavipākāśayairaparāmṛṣṭaḥ puruṣaviśeṣa īśvaraḥ 

1. Šis Išvara yra siela, nepaliesta apribojimu, laisva nuo karmos ir norų.
2. Išvara (Aukščiausioji būtybė), [Aukščiausioji būtis] yra ypatingos rūšies puruša, laisvas nuo kančių, 
veiksmų, jų rezultatų ir norų.
3. Dievas – tai ypatinga siela, kurios neliečia aptemimai, jų pasekmės ir jų rezultatai.
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Sutra 25.

tatra niratiśayaṁ sarvajñavījam 

1. Išvaroje, Gurudeve, visų žinių užuomazga pasireiškia begalybėje.
2. Jame įgauna begalybę visko žinojime, kuris kituose yra [tik] užuomazga.
3. Išvaroje – neapriboto visko žinojimo sėkla.
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Sutra 26.

pūrveṣāmapi guruḥ kālenānavacchedāt 

1. Išvara, Gurudev, būdamas neapribotas laiko sąlygų – seniausių valdovų mokytojas.
2. Nebūdamas apribotas laike, Jis yra pačių seniausių mokytojų Mokytojas.
3. Būdamas neapribotas laike, jis yra Gurų pačių pirmųjų Guru.
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Sutra 27.

tasya vācakaḥ praṇavaḥ 

1. Išvaros žodis – AUM (arba OM). Tai Pranava.
2. Jis pasireiškia per žodį „Om“.
3. AUM – tai žodis, reiškiantis Dievą.

33



Sutra 28.

tajjapastadarthabhāvanam 

1. Per šio garso skambesį ir jo reikšmės apmąstymą įgaunamas Kelias.
2. Kartojant šį [garsą Om] ir susitelkus į jo prasmę [ir yra kelias].
3. Tai [žodį AUM] verta kartoti, kartojant mentalinio buvimo metu į jo reikšmę.
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Sutra 29.

tataḥ pratyakcetanādhigamo’pyantarāyābhāvaśca 

1. Iš to kyla Aš (sielos) suvokimas ir visų kliūčių pašalinimas.
2. Iš to įgaunamos [žinios] kreiptis į vidų savęs ir kliūčių sugriovimas.
3. Nuo šios praktikos sąmonė nusisuka į vidų ir įveikia trikdžius.
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Sutra 30.

vyādhistyānasaṁśayapramādālasyāviratibhrāntidarśanālabdhabhūmikatvān
avasthitatvāni cittavikṣepāste’ntarāyāḥ 

1. Sielos pažinimo kliūtys – tai kūno sutrikimai, proto inercija, neteisingas klausimų pastatymas, 
nedėmesingumas, tingumas, bebaimiškumo trūkumas, klaidingas suvokimas, negebėjimas pasiekti 
koncentracijos, nesėkmė išlaikant pasiektą meditatyvinę būseną.
2. Ligos, proto tingumas, abejonės, uolumo trūkumas, apatija, prisirišimas prie juslinių džiaugsmų, 
klaidingi suvokimas, negebėjimas susitelkti, kritimas nuo jau pasiektos aukštumos – štai kliūtys jogui.
3. Ligos, bukumas, abejonės, atidėliojimas, tingumas, įsitraukimas, klaidingas suvokimas, negebėjimas 
pasiekti subtilesnių stadijų ir nestabilumas yra trikdžiai.
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Sutra 31. 

duḥkhadaurmanasyāṅgamejayatvaśvāsapraśvāsā vikṣepasahabhuvaḥ 

1. Skausmas, neviltis, netinkama kūno veikla ir netinkamas gyvybinių srautų nukreipimas – kliūčių 
rezultatas žemiausioje psichinėje prigimtyje.
2. Negebėjimas išlaikyti proto susitelkimo būsenoje, susijusioje su ilgesiu, prislėgtumu, drebėjimu 
kūne, nelygiu kvėpavimu.
3. Skausmas, spaudimas, kūno drebulys ir neritmiškas kvėpavimas yra lydintys mentalinio blaškymosi 
požymiai.
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Sutra 32.

tatpratiṣedhārthamekatattvābhyāsaḥ 

1. Tam, kad būtų įveiktos kliūtys ir tai, kas jas lydi, reikalingas intensyvus valios pridėjimas į kažkokią 
vieną esmę (arba principą).
2. Tam, kad tai įveikti, [verta rinktis] susitelkimą į vieną objektą.
3. Tam, kad būtų pašalinti tie [trikdžiai, lydintys požymius turi būti atliekama] koncentracijos praktika į
vieną principą.

38



Sutra 33.

maitrīkaruṇāmuditopekṣāṇāṁ sukhaduḥkhapuṇyāpuṇyaviṣayāṇāṁ
bhāvanātaścittaprasādanam 

1. Čitos (arba proto materijos) ramybę galima pasiekti praktikuojant atjautą, švelnumą, pastovų 
ketinimą ir troškimų nebuvimą pasitenkinimams ar skausmui, arba visoms gėrio ir blogio formoms.
2. Draugiškumas, atjauta, džiaugsmas ir abejingumas santykyje į [tai, kas] laiminga, nelaiminga, gera ir
bloga atitinkamai ramina čittą.
3. Protas tampa išvalytas ir ramus [per] vystymąsi į laimę, nelaimę, gerus poelgius ir ydas atitinkamai 
draugiškumas, atjauta, džiaugsmas ir neutralumas.
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Sutra 34.

pracchardanavidhāraṇābhyāṁ vā prāṇasya 

1. Čitos ramybę taip pat pasiekia reguliuojant praną arba gyvybinį kvėpavimą.
2. Iškvėpimas ir kvėpavimo užlaikymas.
3. Arba [galima valdyti protą] per iškvėpimą ir kvėpavimo užlaikymą.

40



Sutra 35.

viṣayavatī vā pravṛttirutpannā manasaḥ sthitinibandhinī 

1. Protą galima treniruoti stabilumui per tas koncentracijos formas, kurios turi santyki su jusliniu 
suvokimu. 
2. Susitelkimo būdai, kurie iššaukia neįprastus juslinius suvokimus, padeda proto pastangoms.
3. Arba dar protas gali būti padarytas stabilus per jo įvedimą į aktyvią juslinę patirtį.
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Sutra 36.

viśokā vā jyotiṣmatī 

1. Meditacija į Šviesą ir Spinduliavimą gali būti pasiektos dvasios žinios ir tokiu būdu pasiekta ramybė.
2. Meditacija apie [į] Spindinčią Šviesą, laisvą nuo visų sielvartų.
3. Arba [protą galima kontroliuoti] šviesos būsenoje, kuri yra už liūdesio ribų.
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Sutra 37.

vītarāgaviṣayaṁ vā cittam 

1. Čitta stabilizuojama ir išsilaisvina nuo iliuzijų išsivalius žemutinei prigimčiai ir nustojus jai 
nuolaidžiauti.
2. Meditacija apie širdį, kuri atsisakė nuo prisirišimų prie juslių pasaulio.
3. Arba dar protas gali būti kontroliuojamas padarius proto koncentracijos objektu asmenybę, kuri 
neturi troškimų.
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Sutra 38.

svapnanidrājñānālambanaṁ vā 

1. Ramybė (čitos pastovumas) pasiekiamas meditacija į tas žinias, kurias praneša sapnai.
2. Meditacija apie žinias, kurios ateina sapne.
3. Arba dar (protas gali būti padarytas stabiliu), jeigu jam duoti [kaip] atramą žinias, [kylančias] nuo 
sapnavimo arba sapno.
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Sutra 39.

yathābhimatadhyānādvā 

1. Ramybė taip pat pasiekiama koncentracija į pačią brangiausią širdį.
2. Meditacija apie bet ką, kas yra geras [gera].
3. Arba dar [protas gali būti padarytas stabiliu] per meditaciją į norimą.
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Sutra 40.

paramāṇuparamamahattvānto’sya vaśīkāraḥ 

1. Tokiu būdu, jo suvokimas išsiplečia nuo begaliniai mažo iki begaliniai didelio ir nuo anu (atomo 
arba taškelio) iki atmos (arba dvasios) jo žinios ištobulėja.
2. Jogo protas meditacijos būsenoje išsilaisvina nuo visų trikdžių ir juda laisvai nuo atomo iki 
begalybės.
3. Taip jogas pasiekia viešpatavimą virš visų meditacijos objektų, kurie yra nuo mažiausio atomo iki be
galo didelio.
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Sutra 41. 

kṣīṇavṛtterabhijātasyeva maṇergrahītṛgrahaṇagrāhyeṣu tatsthatadañjanatā
samāpattiḥ 

1. Tam, kieno vritti (proto substancijos pasikeitimai) pilnai kontroliuojami, atsiranda tapatinimosi ir 
panašumo būsena tam, kas suvokiama. [Tas, kuris] pažįsta, žinios ir pažinimo laikas tampa vienu, 
panašiai, kaip kristalas sugeria į save spalvas to, kas jame atsispindi.
2. Jogas, kurio vritti pasidarė bejėgės (kontroliuojamos), pasiekia suvokiančio („Aš“) koncentraciją, 
suvokimo instrumento (proto) ir suvokiamo (išorinių objektų), o pats jogas tuo pat metu kaip kristalas 
[per kurį praeina spinduliai nuo šviečiančių objektų].
3. Samapati – tai pilna proto susitelkimo būsena, kuri laisva nuo vritti [trijuose objektų rūšyse, 
tokiuose, kaip] tas, kuris pažįsta, tai, kas [bandoma] pažinti ir pažinimas, panašiai taip, kaip 
nupoliruotas kristalas priima spalva to, ant ko jis ilsisi [guli].
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Sutra 42.

śabdārthajñānavikalpaiḥ saṅkīrṇā savitarkā samāpattiḥ 

1. Kai tas, kuris suvokia sujungia žodį, idėją [arba prasmę] ir objektą, tai vadinasi teisingo 
samprotavimo proto būsena.
2. Garsas, prasmė ir iš jų išeinantis žinojimas, kartu paimtas [vadinamas] „klausiantysis“ [prašantysis] 
samadhi.
3. Šioje (samadhi) būsenoje sąmonė atlieka perėjimą tarp žodžio, tikrosios reikšmės ir juslinio 
suvokimo; ši sumaišyta proto būsena žinoma kaip savitarka samapati.
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Sutra 43. 

smṛtipariśuddhau svarūpaśūnyevārthamātranirbhāsā nirvitarkā 

1. Suvokimas be tokio samprotavimo pasiekiamas, kai atmintis daugiau nevaldo, žodis ir objektas 
peržengtas [praeinant jo ribą] ir egzistuoja tik idėja.
2. Samadhi, vadinamas „klausiantysis“ [prašantysis, kyla], kai atmintis išvalyta, o dėmesys sutelktas tik
į objekto prasmę, o ne į jo savybes.
3. Po atminties išvalymo, kai protas kaip ir neturi savęs suvokimo ir vienintelis tikrasis objekto 
žinojimas šviečia viduje, tai yra nirvitarka.
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Sutra 44.

etayaiva savicārā nirvicārā ca sūkṣmaviṣayā vyākhyātā 

1. Panašūs du koncentracijos procesai – su proto vertinimu ir be – gali būti priskaitomi taip pat ir 
subtiliems dalykams.
2. Tuo charakterizuojasi meditacija su išskyrimu ir be atskyrimo, kurios objektai visai subtilūs.
3. Asmeniškai šiuo aprašymu paaiškinti savičara samadhi, nirvičara samadhi ir subtilios samadhi 
stadijos.
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Sutra 45.

sūkṣmaviṣayatvaṁ cāliṅgaparyavasānam 

1. Grubus veda į subtilų, o subtilus, palaipsniškomis stadijomis – į tą švarios dvasinės būties būseną, 
kuri vadinasi Pradhana. 
2. Subtilūs objektai pasibaigia ties pradhana.
3. Samadhi stadija santykyje su subtiliais objektais plinta netgi iki prakriti.
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Sutra 46.

tā eva savījaḥ samādhiḥ 

1. Visa tai sudaro meditaciją su sėkla.
2. Šios susitelkimo įvairovės išsaugo savyje sėklą.
3. Tos [stadijos, kurios paaiškintos iki šios], yra tik samadhi su sėkla. 
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Sutra 47. 

nirvicāravaiśāradye’dhyātmaprasādaḥ 

1. Kai pasiekiama ši viršsąmonės būsena, jogas įgauna švarų dvasinį suvokimą per ramią čittos (arba 
proto materijos) pusiausvyrą.
2. Susitelkimas „be atskyrimo“, pasiekiant švarą [dažnius, lygmenį, vibraciją], sustiprina čittą.
3. Pasiekus absoliutų tobulumą nirvičara samadhyje atsiranda dvasinė šviesa.

53



Sutra 48.

ṛtambharā tatra prajñā 

1. Jo suvokimas dabar tikslus be klaidų [arba jo protas atveria tik esmę, tiesą].
2. Žinios, esančios čia, vadinasi „perpildytos esmės“.
3. Ten [ant nirvičara samadhi linijos ribos] viršsąmonė tampa pripildyta kosmine patirtimi.
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Sutra 49.

śrutānumānaprajñābhyāmanyaviṣayā viśeṣārthatvāt 

1. Šis ypatingas suvokimas unikalus ir atveria tai, ką racionalus protas [naudojant liudijimą, išvadas ir 
dedukciją] negali atverti. 
2. Žinios, gautos per liudijimą ir proto išvadas, liečia įprastus dalykus. Žinios, gautos aukščiau 
paminėtame samadhyje, yra aukštesnės tvarkos žinios, nes atveria tai, kas neatsiveria per liudijimą arba
proto išvadas.
3. Šios žinios skiriasi nuo žinių, gautų per įrodymus ir išvadas, nes jos turi ypatingą objektą.
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Sutra 50.

tajjaḥ saṁskāro’nyasaṁskārapratibandhī 

1. Tai atstoja visus kitus įspūdžius arba išstumia [slopina] juos.
2. Tokios rūšies samadhi įspūdis atstoja visus kitus įspūdžius.
3. Dinaminis suvokimas, gimęs nuo to [sabidža samadhi], atstoja kitas sąmonės būsenas.
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Sutra 51.

tasyāpi nirodhe sarvanirodhānnirvījaḥ samādhiḥ 

1. Kai ši suvokimo būsena pati išlaikoma ir išsitempia, tuomet pasiekiamas švarus Samadhi.
2. Sulaikant poveikį netgi to [įspaudo, slopinančio visus kitus], įvaldžius sau viską, galima pasiekti 
samadhi „be sėklos“.
3. Užblokavus netgi tai, dėka blokavimo visų čitta vritti, pasiekiamas samadhi be sėklos.
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10. DVASINĖ REALIZACIJA
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Sutra 1.

tapaḥsvādhyāyeśvarapraṇidhānāni kriyāyogaḥ 

1. Jogo veiksmai, vedantys į susivienijimą su siela – tai ugningas siekis, dvasinis skaitymas ir 
atsidavusi tarnystė Išvarai.
2. Asketizmas, uolumas [darbštumas] ir darbo rezultatų paskyrimas Dievui yra krija joga.
3. Tapas, svadhjaja ir Išvara prašdhana sudaro krija jogą.
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Sutra 2.

samādhibhāvanārthaḥ kleśatanūkaraṇārthaśca 

1. Šių trijų tikslas – iššaukti dvasinį matymą ir pašalinti kliūtis.
2. Tai reikalinga susitelkimo praktikai ir tam, kad suvesti iki minimumo ligotas kliūtis.
3. [Krija joga praktikuojama], kad išvystyti samadhi sąmonę ir dėl tikslo sumažinti aptemimų 
priežastis. 
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Sutra 3.

avidyāsmitārāgadveṣābhiniveśāḥ pañca kleśāḥ 

1. Kurie yra sunkumai, sukuriantys trikdžius – avidja (neišmanymas), asmenybės jausmas, norai, 
neapykanta ir prisirišimo jausmas.
2. Ligotos kliūtys – tai neišmanymas, egoizmas, prisirišimas, pasibjaurėjimas ir kabinimasis už 
gyvenimo.
3. Kančios yra neišmanymas, „aš“ jausmas, įsitraukimas, pasibjaurėjimas ir mirties baimė.
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Sutra 4. 

avidyā kṣetramuttareṣāṁ prasuptatanuvicchinnodārāṇām 

1. Avidja (neišmanymas) – visų kitų kliūčių priežastis, ar jos būtų latentinės, pašalinimo procese, 
įveiktos arba pilnai veikiančios.
2. Neišmanymas gimdo visas kliūtis, kurios gali būti snaudžiančios, susilpnėjusios, nuslopintos arba 
paplitusios.
3. Avidja yra laukas [erdvė, pagrindas] kitoms [klešoms] nuslėptoje, subtilioje, išsibarsčiusioje arba 
atviroje būsenoje.
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Sutra 5. 

anityāśuciduḥkhānātmasu nityaśucisukhātmakhyātiravidyā 

1. Avidja – tai kai maišo pastovų, švarų, pilną palaimos ir Aš su tuo, kas nepastovu, nešvaru, ligota ir 
ne-Aš.
2. Neišmanymas – tai neamžino, nešvaraus, ligoto, nesančio Siela priėmimas už amžiną, švarų, 
laimingą, už Atmaną, už Sielą [atitinkamai].
3. Avidja. Tai klaidingas neamžino, nešvaraus, blogio ir neatmano [atitinkamai] priėmimas už amžiną, 
švarų, gėrį ir atmaną.
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Sutra 6.

dṛgdarśanaśaktyorekātmatevāsmitā 

1. Asmenybės jausmo priežastis – susitapatinimas to, kas pažįsta su pažinimo instrumentais.
2. Egoizmas – tai matančio susitapatinimas su matymo instrumentais [objektais].
3. Asmita – tai tapatinimasis, kaip jeigu tai būtų purušos su buddhi.
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Sutra 7.

sukhānuśayī rāgaḥ 

1. Norai – tai prisirišimai prie pasitenkinimo dalykų.
2. Prisirišimas yra tai, ką lydi pasitenkinimai.
3. Raga yra įsitraukimas, kuri lydi pasitenkinimas.
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Sutra 8.

duḥkhānuśayī dveṣaḥ 

1. Neapykanta – tai pasibjaurėjimas bet kokiam juslių objektui.
2. Pasibjaurėjimas yra tai, ką lydi kančia.
3. Dveša yra pasibjaurėjimas, kurį lydi skausmas.
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Sutra 9.

svarasavāhī viduṣo’pi tathārūḍho’bhiniveśaḥ 

1. Jaučiančio egzistavimą intensyvus noras – tai prisirišimas.
2. Kabinimasis už gyvenimo būdingas visiems ir netgi pas mokytus šis jausmas stiprus.
3. Abhiniveša – tai noras gyventi, palaikomas savo asmeninės jėgos, kuri viešpatauja netgi virš 
išmoktos patirties.
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Sutra 10.

te pratiprasavaheyāḥ sūkṣmāḥ 

1. Tai penki trikdžiai, kai jie subtiliai pažinti, [juos] galima įveikti skirtinga proto nuotaika. 
2. Nepastebimas sanskaras reikia įveikti, randant jų priežastis.
3. Tos klešos, kurios nusilpsta involiucijos būdu; tuomet jos tampa subtilios.
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Sutra 11.

dhyānaheyāstadvṛttayaḥ 

1. Jų veikla pašalinama meditacijos procesu.
2. Meditacijos būdu gali būti atmestos jų [natūraliai] pasireiškiančios modifikacijos.
3. Klešų įvairovė nusilpsta per meditaciją.
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Sutra 12.

kleśamūlaḥ karmāśayo dṛṣṭādṛṣṭajanmavedanīyaḥ 

1. Pati karma yra [slypi] šiuose penkiuose trikdžiuose ir turi prieiti prie įvykdymo šiame arba 
ateinančiame gyvenime.
2. „Poelgių saugykla“ turi savo pagrinde ligotas kliūtis ir gyvenimo patirtį, kuri matoma ir nematoma.
3. Tai karmos saugykla, kuri yra šakninė aptemimų priežastis, egzistuoja, kad būtų patirta per patirtį 
dabartiniame ir būsimuose gimimuose.

70



Sutra 13.

sati mūle tadvipāko jātyāyurbhogāḥ 

1. Kol šios šaknys (arba sanskaros) egzistuoja, jų rezultatas bus gimimas, gyvenimas ir patyrimai, 
iššaukiantys pasitenkinimus arba skausmą.
2. Esant mumyse šakniai, atsiranda rezultatai kaip įvairios gyvenimo formos ir pasitenkinimo bei 
skausmo pojūčiai.
3. Iki tol, kol egzistuoja karmašaji šaknis, ji subręsta ir duoda gimimą, jo kategoriją, gyvenimo 
tęstinumą ir patirtį.
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Sutra 14.

te hlādaparitāpaphalāḥ puṇyāpuṇyahetutvāt 

1. Šios sėklos (arba sanskaros) gimdo pasitenkinimus arba skausmą pagal tai, ar buvo jas pagimdžiusi 
priežastis gera ar bloga [pikta].
2. Jie duoda rezultatus [vaisius] kaip pasitenkinimai arba kančios, gimę iš gerovės arba nuodėmių.
3. Jie (gimimai ir t. t.) turi savo rezultatus laimę arba liūdesį, priklausomai nuo gerovinio poelgio arba 
nuodėmės.
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Sutra 15.

pariṇāmatāpasaṁskāraduḥkhairguṇavṛttivirodhācca duḥkhameva sarvaṁ vivekinaḥ 

1. Nušvitęs visą egzistavimą [trijuose pasauliuose] laiko skausmu dėl gunų veikimo priežasties. Ši 
veikla triguba sukuriant pasekmes, nerimą ir pasąmoningus įspūdžius [įspaudus].
2. Tam, kuris įvaldęs gebėjimą atskirti, viskas yra kančia, nes viskas suteikia skausmą arba kaip 
poelgio pasekmė, arba kaip lūkestis prarasti laimę, arba kaip naujas noras, pabudintas prisiminimo apie 
laimę, arba kaip prieš pastatytos savybės.
3. Tam, kuris turi skirtumą (viveką) [geba atskirti], viskas ligota, dėka skausmo dėl pokyčių, aštrių 
kančių, samskarų, o taip pat dėl gunų ir vritti priešinimosi.
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Sutra 16.

heyaṁ duḥkhamanāgatam 

1. Skausmas, kuris dar neatėjo, gali būti pašalintas.
2. Verta vengti kančių, kurių dar nėra.
3. Kančioms, kurios dar neatėjo, turi būti užkirstas kelias.
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Sutra 17.

draṣṭṛdṛśyayoḥ saṁyogo heyahetuḥ 

1. Iliuzija to, kad tas, kuris suvokia ir tai, kas suvokiama – viena ir tas pats – priežastis [iššaukianti 
pasekmių skausmą], kuris turi būti pašalintas.
2. Priežastis to, ko verta vengti – tai matančio susijungimas su tuo, kas matoma.
3. Susijungimas tarp matančio ir to, kas matoma yra priežastis heji [to, kas turi būti nutraukta].

75



Sutra 18.

prakāśakriyāsthitiśīlaṁ bhūtendriyātmakaṁ bhogāpavargārthaṁ dṛśyam 

1. Pas tą, kuris suvokia [yra] trys savybės – sattva, radžas ir tamas (ritmas, judėjimas ir inercija); jis 
[tai] sudaryta iš elementų ir juslių organų. Jų naudojimas sukuria patirtį ir galimą išsilaisvinimą.
2. Tai, kas pažinta per patirtį sudaro [iš savęs] elementus ir suvokimo organus, yra iš prigimties 
nušvitimas, veikimas ir inertiškumas, egzistuoja tam, kad pažinantysis, sukaupęs patirtį, pasiektų 
išsilaisvinimą.
3. Tai, kas matoma (drišja) turi savybes „šviesa“, aktyvumas ir stabilumas; tai yra elementų ir juslių 
organų prigimtis, ir [kaip kokybę] savo tikslu turi patirtį ir išsilaisvinimą.
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Sutra 19.

viśeṣāviśeṣaliṅgamātrāliṅgāni guṇaparvāṇi 

1. Gunų išskirstymas (arba materijos savybių) – keturgubas; specifinis, nespecifinis, nurodytas ir 
netiesioginis [nepaliestas].
2. Savybės gali būti būsenose nustatytose, nenustatytose, tik nusakytose arba visiškai neturėti požymių.
3. Višeša, avišeša, lingamatra ir alinga yra gunų stadijos.
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Sutra 20.

draṣṭā dṛśimātraḥ śuddho’pi pratyayānupaśyaḥ 

1. Matantis – tai švarus žinojimas (gnosis). Nors ir švarus, jis žiūri į jam pristatytą idėją per protą.
2. Tik sąmonė geba matyti, ji švari, tačiau jos matymas nuspalvintas intelektu.
3. Matantis yra tik švari sąmonė, tačiau nežiūrint į savo švarą, jis atsiranda, kad matytų per mentalinį 
vaizdinį.
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Sutra 21.

tadartha eva dṛśyasyātmā 

1. Viskas, kas yra, egzistuoja dėl sielos.
2. Prigimtis to, kas pažįstama per patirtį egzistuoja dėl jo [purušos].
3. Dėl vieno to (purušos) egzistuoja prakriti.
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Sutra 22.

kṛtārthaṁ prati naṣṭamapyanaṣṭaṁ tadanyasādhāraṇatvāt 

1. Žmogui, pasiekusiam jogos (arba susivienijimo), daiktų visata nustoja egzistuoti. Tačiau ji egzistuoja
tiems, kurie dar nėra laisvi.
2. Pranykusi tam, kuris pasiekė tikslą, ji nepranyksta kitiems.
3. Tam, kieno tikslas pasiektas, tai, kas matoma tampa neegzistuojančiu, tačiau kitiems ji nesugriūna, 
nes pažinimas yra bendras visiems.
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Sutra 23.

svasvāmiśaktyoḥ svarūpopalabdhihetuḥ saṁyogaḥ 

1. Sielos ir proto bendrystė ir tokiu būdu su tuo, ką jis suvokia, duoda [visatos] suvokimą to, kas 
[siekiama] pažinti ir tokiu pat būdu – [to, kuris siekia] pažinti.
2. Susijungimas – dviejų jėgų, visatos ir jos Viešpaties realizacijos priežastis.
3. Purušos ir prakriti susijungimo tikslas yra patirti per patirtį [asmeninę] prigimtį ir pasiekti savyje 
jėgas [atitinkančias] purušą ir prakriti.
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Sutra 24.

tasya heturavidyā 

1. Šios bendrystės priežastis – neišmanymas arba avidja.
2. To priežastis yra neišmanymas.
3. Susijungimo priežastis – avidja.
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Sutra 25.

tadabhāvātsaṁyogābhāvo hānaṁ taddṛśeḥ kaivalyam 

1. Kai neišmanymas nutraukiamas atsitapatinimu su suvokiamais daiktais – tai didingas išsilaisvinimas.
2. Nesant šio [neišmanymo] nėra ir susijungimo, kurio verta vengti, tame matančiojo 
nepriklausomumas.
3. Nesant avidjai sajunga [tarp puruša ir prakriti] dingsta. Tai yra hana (panaikinimas), vadinamas 
purušos išlaisvinimu.
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Sutra 26.

vivekakhyātiraviplavā hānopāyaḥ 

1. Prisirišimo būsena įveikiama tobulume palaikomu atpažinimu.
2. Būdas pašalinti neišmanymą yra pastovus treniravimasis atskyrime.
3. Nepajudinamas suvokimas to, kas realu (vivekakhjati) yra priemonės, kad būtų pašalinta avidja.
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Sutra 27.

tasya saptadhā prāntabhūmiḥ prajñā 

1. Pasiekiamos žinios (arba nušvitimas) septinlypės ir įgaunamos palaipsniui.
2. Jo žinojimas – septynlypė viršūnė.
3. Egzistuoja septyni šio purušos nušvitimo etapai.
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Sutra 28.

yogāṅgānuṣṭhānādaśuddhikṣaye jñānadīptirāvivekakhyāteḥ 

1. Kai jogos priemonės pastoviai praktikuojamos ir nešvarumas įveiktas, turi vietą apšvitimas, vedantis 
į pilną nušvitimą.
2. Kai įvyksta išsivalymas dėka treniravimosi skirtingose jogos praktikose, žinios apšviečia skirtumą 
tarp to, kas esmė ir to, kas nėra esmė.
3. Jogos dalių praktika sunaikinami nešvarumai, kol dvasinės žinios, kildamos, nepasiekia aukščiausio 
realybės suvokimo taško.

86



Sutra 29.

yamaniyamāsanaprāṇāyāmapratyāhāradhāraṇādhyānasamādhayo’ṣṭāvaṅgāni 

1. Aštuonios jogos priemonės – tai nuostatai arba Jama, taisyklės arba Nijama, poza arba Asana, 
teisingas gyvybinės jėgos valdymas arba Pranajama, Atsitapatinimas arba Pratjahara, dėmesys arba 
Dharana, meditacija arba Dhyana, susitelkimas [stebėjimas] arba Samadhi.
2. Jama, Nijama, Asana, Pranajama, Pratjahara, Dharana, Dhyana, Samadhi – jogos dalių esmė.
3. Savęs įvaldymas, taisyklių nustatymas, pozos, kvėpavimo kontrolė, juslių pašalinimas [įvaldymas, 
praėjimas], koncentracija, meditacija ir samadhi nustato aštuonias jogos disciplinos dalis.
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Sutra 30.

ahiṁsāsatyāsteyabrahmacaryāparigrahā yamāḥ 

1. Neprievartos darymas, teisingumas visoms būtybėms, susilaikymas nuo vagysčių, nesusilaikymo ir 
gobšumas sudaro jamą arba penkis įsakymus [taisykles, įžadus].
2. Jama – tai nežudymas, teisingumas, nesisavinimas to, kas svetima, susilaikymas ir atsisakymas nuo 
dovanų.
3. Neprievarta, teisingumas, sąžiningumas, juslinis [kūniškas] susilaikymas ir neturėjimas yra penki 
savęs apribojimai.
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Sutra 31.

jātideśakālasamayānavacchinnāḥ sārvabhaumā mahāvratam 

1. Jama [arba penkios taisyklės, įstatymai] sudaro bendrą skolą ir nėra priskiriami  rasei, vietai, laikui 
arba ekstremaliems atvejams [išsaugo savo reikšmę bet kokioms sąlygoms].
2. Šis didingas įžadas nepriklauso nuo laiko, vietos, tikslo ir kastų taisyklių.
3. Kai jama praktikuojama universaliai be išskyrimų, sąlygotų gimimu, vieta, laiku ir aplinkybėmis, jie 
tampa didinga disciplina.
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Sutra 32.

śaucasantoṣatapaḥsvādhyāyeśvarapraṇidhānāni niyamāḥ 

1. Vidinis ir išorinis išsivalymas, pasitenkinimas, ugningas uolumas, dvasinis skaitymas ir tarnystė 
Išvarai sudaro nijamą (arba penkias taisykles).
2. Nijama – tai savęs valymas iš vidaus ir išorės, pasitenkinimas, asketizmas, uolumas ir nusilenkimas 
Dievui sudaro Nijamą.
3. Išsivalymas, pasitenkinimas, asketizmas, savęs studijavimas, pavaldumas Dievui [nuolankumas] 
nustato nusakytas taisykles.

90



Sutra 33.

vitarkabādhane pratipakṣabhāvanam 

1. Kai egzistuoja mintys, priešingos jogai, verta kultyvuoti atvirkštines.
2. Atmesti mintis, svetimas jogai, galima su kitos krypties minčių pagalba.
3. Kai protas tampa sujaudintas troškimais, verta praktikuoti jų priešingybių apmąstymą.
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Sutra 34.

vitarkā hiṁsādayaḥ kṛtakāritānumoditā lobhakrodhamohapūrvakā mṛdumadhyādhimātrā 
duḥkhājñānānantaphalā iti pratipakṣabhāvanam 

1. Mintys, priešingos jogai, tai žalos darymas, melas, vagystės, nesusilaikymas ir gobšumas; ar jos 
visiškai vienos, išprovokuotos atlikimui arba patvirtintos, kilo nuo godumo, pykčio arba aptemimų 
(neišmanymo), ar būtų jos nereikšmingos, vidutinės ar didingos. Jų rezultatas visada būna itin didelis 
skausmas ir neišmanymas. Dėl šios priežasties verta kultyvuoti priešingas mintis.
2. Su joga nesuderinami yra žudymai, melagingumas ir kiti, nepriklausomai nuo to, ar atliekamas pats 
veiksmas, buvo skatinama ar patvirtinta iš naudos siekio, pykčio ar neišmanymo.
3. Mintys, sudarančias kenksmingus ketinimus tokios, kaip prievarta ir kitos, kurios gali būti 
atliekamos asmeniškai, per kitus arba būti patvirtinamos, iššaukiamos godumo, pykčio ir aptemimų. Jie
[ketinimai] gali būti silpni, vidutiniški ir intensyvus. Pratipakša bhavana yra tame, kad galvoti, jog šie 
kvaili ketinimai yra begalinio skausmo ir neišmanymo priežastis.
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Sutra 35.

ahiṁsāpratiṣṭhāyāṁ tatsannidhau vairatyāgaḥ 

1. Esant tam, kuris įvaldęs tobulą neprievartą [nekenkimą], sustoja bet kokia kova.
2. Prieš tą, kuris laikosi nežudymo įžado, kiti sutramdo savo priešiškumą.
3. Tvirtai įsitvirtinus ahimsoje, turi vietos atsisakymas nuo kenksmingumo jo [jogo] aplinkoje.
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Sutra 36.

satyapratiṣṭhāyāṁ kriyāphalāśrayatvam 

1. Kai ištobulinamas teisingumas santykyje į visus, žodžių ir poelgių veiksmingumas bus iš karto 
matomas.
2. Įsitvirtinęs teisingume, jogas įgauna jėgą gauti sau ir kitiems darbo rezultatus be pastangų.
3. Tvirtai įsitvirtinus teisingume veiksmai turi rezultatus, kurie visiškai priklauso nuo jo.
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Sutra 37.

asteyapratiṣṭhāyāṁ sarvaratnopasthānam 

1. Kai ištobulinamas susilaikymas nuo vogimo, jogas gali turėti viską, ką nori.
2. Laikantis „nevogimo“ įžado, jogas gauna visus turtus.
3. Tvirtai įsitvirtinus sąžiningume suteikiamos visos brangenybės.
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Sutra 38.

brahmacaryapratiṣṭhāyāṁ vīryalābhaḥ 

1. Pašalinus nesusilaikymą įgaunama energija.
2. Laikantis susilaikymo įžado įgaunama energija. 
3. Tvirtai įsitvirtinus brahmačarij [principe] pasiekiama [įgaunama] virja.
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Sutra 39.

aparigrahasthairye janmakathantāsambodhaḥ 

1. Kai ištobulinamas susilaikymas nuo godumo, ateina gimimo dėsnio suvokimas.
2. Įsitvirtinęs dovanų nepriėmime prisimena savo praėjusius gyvenimus.
3. Pasiekus stabilumą nevaldyme [neturėjime] atsiranda žinios kaip ir iš kur [atsiranda] gimimas.
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Sutra 40.

śaucātsvāṅgajugupsā parairasaṁsargaḥ 

1. Vidinis ir išorinis išsivalymas duoda atsitraukimą nuo formos – kaip savo asmeninės, taip ir visų 
formų.
2. Įprotis palaikyti vidinę ir išorinę švarą iššaukia pasibjaurėjimą asmeniniam kūnui ir nenorą liestis su 
kitais.
3. Nuo išsivalymo ateina abejingumas kūnui ir neprisirišimas prie kitų.
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Sutra 41.

sattvaśuddhisaumanasyaikāgryendriyajayātmadarśanayogyatvāni ca 

1. Per išsivalymą taip pat ateina dvasios ramybė, koncentracija, organų įvaldymas ir gebėjimas matyti 
Aš.
2. Paskui prasideda išsivalymas sattvos, proto budrumo, gebėjimo susitelkti, įvaldyti kūno organus ir 
paruoštumas Sielos pažinimui.
3. Mentalinės švaros praktika pasiekiamas gebėjimas džiaugtis gyvenimu, vienakryptiškumas, juslių 
kontrolė ir esaties [savęs] matymas.

99



Sutra 42.

santoṣādanuttamasukhalābhaḥ 

1. Pasitenkinimo rezultate pasiekiama palaima.
2. Pasitenkinimas duoda didingiausią laimę.
3. Nepralenkiama laimė ateina nuo pasitenkinimo [pakankamumo] praktikos.
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Sutra 43.

kāyendriyasiddhiraśuddhikṣayāttapasaḥ 

1. Su ugniniu siekiu ir visų nešvarumų pašalinimu ateina kūno jėgų ištobulinimas, o taip pat juslių.
2. Asketizmas stiprina juslių organų jėgas ir kūną per jų išvalymą.
3. Asketizmo praktika pašalinami užsiteršimai ir ateina kūno ir juslių organų tobulumas.
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Sutra 44.

svādhyāyādiṣṭadevatāsamprayogaḥ 

1. Dvasinis skaitymas priveda prie kontakto su siela (arba dieviškuoju Vieniu).
2. Mantrų kartojimu realizuojasi pasirinkta dievybė.
3. Savęs žiūrėjimo [stebėjimo] metu pasiekiamas susijungimas su pageidaujama dievybe.
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Sutra 45.

samādhisiddhirīśvarapraṇidhānāt 

1. Tarnyste Išvarai pasiekiamas meditacijos tikslas (arba samadhi).
2. Pilnu savęs atsidavimu Išvaros valiai pasiekiama samadhi būsena. 
3. Sėkmė transe ateina per pilną nuolankumą prieš Dievą.
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Sutra 46. 

sthirasukhamāsanam 

1. Atliekama poza turi būti stabili ir lengva.
2. Poza turi būti tvirta ir maloni. 
3. Poza turi būti stabili ir patogi.
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Sutra 47.

prayatnaśaithilyānantasamāpattibhyām 

1. Pozos stabilumas ir lengvumas pasiekiamas atkakliomis lengvomis pastangomis ir proto sutelkimu į 
begalinį.
2. Poza daroma stabili ir maloni apribojant natūralius polinkius [judėjimui] ir susitelkimu mintimi apie 
neturintį ribų.
3. Per įtampos sumažinimą ir meditaciją į gyvatę Akantą, įvaldoma asana.
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Sutra 48. 

tato dvandvānabhighātaḥ 

1. Kai tai yra pasiekiama, priešybių poros daugiau neriboja.
2. Teisingos pozos atlikimu pašalinami dualumo trikdžiai.
3. To būdu priešybių poros nustoja daryti kažkokį poveikį.
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Sutra 49.

tasminsati śvāsapraśvāsayorgativicchedaḥ prāṇāyāmaḥ 

1. Kai pasiekiama teisinga poza (asana), eina teisingas pranos valdymas ir teisingas įkvėpimas ir 
iškvėpimas kvėpavimo metu.
2. Po to eina įkvėpimų ir iškvėpimų reguliavimas.
3. Po asanų atlikimo yra įkvėpimo ir iškvėpimo atlikimo sustabdymas.
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Sutra 50.

vāhyābhyantarastambhavṛttirdeśakālasaṅkhyābhiḥ paridṛṣṭo dīrghasūkṣmaḥ 

1. Teisingas pranos valdymas (arba gyvybinių srautų) būna išorinis, vidinis arba nepajudinamas; 
priklauso nuo vietos, laiko ir kiekio, o taip pat būna ištemptas arba trumpas.
2. Pratimai gali būti arba išoriniai, arba vidiniai, arba nepajudinami, kurie skiriasi pagal vietą, laiką ir 
kiekį, ilgi arba trumpi.
3. Pranajama būna išorinė, vidinė arba sulaikoma; reguliuojama vieta, laiku ir kiekiu, ir tampa 
prailginta ir subtili.
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Sutra 51.

vāhyābhyantaraviṣayākṣepī caturthaḥ 

1. Yra ir ketvirtoji stadija, kuri pranoksta esantį dalyką su vidinėmis ir išorinėmis fazėmis.
2. Ir ketvirta – pranos sulaikymas per susitelkimą į objektą viduje arba iš išorės.
3. Ketvirtoji pranajama – yra ta, kuri išeina už vidinio ir išorinio objekto ribų.
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Sutra 52.

tataḥ kṣīyate prakāśāvaraṇam 

1. Per ją tai, kas uždengia šviesą, palaipsniui [yra] pašalinama.
2. Šiuo būdu sumažėja šviesos uždengimas čitta.
3. Per tai [uždanga], uždengianti šviesą, pranyksta.
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Sutra 53.

dhāraṇāsu ca yogyatā manasaḥ 

1. Ir protas pasiruošia sutelktai meditacijai.
2. Dabar protas pasiruošęs dharanai.
3. Ir [per pranajamą vystosi] proto tinkamumas koncentracijai.
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Sutra 54.

svaviṣayāsamprayoge cittasya svarūpānukāra ivendriyāṇāṁ pratyāhāraḥ 

1. Atitraukimas (arba pratjahara) – tai juslių įvaldymas minčių principu ir jų išvedimas iš to, kas iki to 
laiko buvo jų objektu.
2. Suvokimo organai nukreipiami į vidų, kai pritraukti ne prie objektų, o prie čitos formų.
3. Pratjahara yra kaip ir juslių organų mėgdžiojimas protui per jų pašalinimą nuo [juos] atitinkančių 
objektų.
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Sutra 55.

tataḥ paramā vaśyatendriyāṇām 

1. Šių priemonių rezultate atsiranda pilnas juslių organų įvaldymas.
2. Taip pasiekiamas pilnas organų pavaldumas [įvaldymas].
3. Tai yra aukščiausias viešpatavimas virš juslių organų [per pratjaharą].
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3 DALIS

1. PASIEKTA VIENYBĖ IR JOS REZULTATAI
2. JĖGOS
3. APIE JĖGAS
4. VIBHUTI PADA: JĖGOS ARBA TOBULĖJIMO GEBĖJIMAI
5. VIBHUTIPADA
6. APIE NEĮPRASTUS GEBĖJIMUS
7. APIE TOBULUS GEBĖJIMUS
8. DALIS APIE GALIAS
9. VIBHUTIPADA ARBA APIE TOBULUS GEBĖJIMUS
10. JĖGOS
11. VIBHUTI PADA
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Sutra 1.

deśabandhaścittasya dhāraṇā 

1. Susitelkimas – tai čitos fiksacija (proto materijos) į tam tikrą objektą. Tai dharana.
2. Dharana – proto sutelkimas į tam tikrą objektą.
3. Koncentracija (dharana) yra proto pririšimas prie vienos vietos.
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Sutra 2.

tatra pratyayaikatānatā dhyānam 

1. Palaikomas susitelkimas (dharana) – tai meditacija (dhyana).
2. Nepertraukiamo srauto nustatymas žinojimui apie šį objektą – tai jau dhyana.
3. Nepertraukiamas sąmonės turinio srautas yra dhyana.
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Sutra 3.

tadeva̱rthama̱tranirbha̱sam svaru̱pashu̱nyamiva sama̱dhih 

1. Kai čitta tampa persmelkta tuo, kas yra realybė (t. y. Ta idėja, kuri gimusi formoje) ir nežino 
atskirumo arba asmeninio aš, tuomet tai susitelkimas arba samadhi.
2. Kai protas, atsitapatinęs nuo formos, susitelkęs tik į esmę, įvyksta samadhi būsena.
3. Ta būsena tampa samadhi, kai yra tik objektas, atsirandantis be asmeninės esaties suvokimo.

117



Sutra 4.

trayamekatra saṁyamaḥ 

1. Kai susitelkimas, meditacija ir stebėjimas sudaro vieną nuoseklų veiksmą, tuomet pasiekiama 
samjama.
2. Trys susitelkimo rūšys, praeinantys viena paskui kitą, vadinasi samjama.
3. Trys (dharana, dhyana ir samadhi) kartu nustato samjamą.
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Sutra 5. 

tajjayātprajñālokaḥ 

1. Kaip sanjamos rezultatas ateina šviesos spindesys.
2. Dėka samjamos įvaldymo ateina žinojimo šviesa.
3. Įvaldžius tai (samjamą) atsiranda gerokai aukštesnis suvokimas.
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Sutra 6.

tasya bhūmiṣu viniyogaḥ 

1. Tai palaipsniškas nušvitimas; jis vystosi žingsnis po žingsnio.
2. Tai verta daryti palaipsniui.
3. Tą [gerokai aukštesnė sąmonės šviesą] verta taikyti įvairioms gerokai subtilesnėms sąmonės 
būsenoms.
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Sutra 7.

trayamantaraṅgaṁ pūrvebhyaḥ 

1. Šios paskutinės trys jogos priemonės turi gerokai gilesnį [subtilesnį] subjektyvų efektą, nei prieš tai 
einančios [priemonės].
2. Trys šio proceso stadijos daugiau nukreiptos į vidų, nei eina prieš juos.
3. Šios trys kartu yra vidinės santykyje su prieš tai einančiais.
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Sutra 8.

tadapi vahiraṅgaṁ nirvījasya 

1. Tačiau netgi šios trys yra išorinės santykyje su tikra meditacija be sėklos (arba samadhi), kurios 
pagrindas nėra orientuotas į objektą. Ji laisva nuo efektų, kuriuos iššaukia atpažįstant [visatą] čitą (arba 
proto materiją).
2. Tačiau netgi jos išorinės lyginant su samadhi „be sėklos“.
3. Tai (trys stadijos arba trejybė) yra taip pat išorinis lyginant su nirbidža samadhi.
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Sutra 9.

vyutthānanirodhasaṁskārayorabhibhavaprādurbhāvau nirodhakṣaṇacittānvayo nirodhapariṇāmaḥ 

1. Proto būsenų nuoseklumas toks: protas reaguoja į tai, kas matoma; tuomet įvyksta proto kontrolės 
momentas. Tuomet eina momentas, kuriuo metu čitta (proto materija) atsako į abu šiuos faktorius. Galų
gale jie išeina ir suvokianti sąmonė pilnai įvaldo [paima] valdžia.
2. Nuslopinus kilusius proto įspūdžius ir įjungus įspaudų kontrolę protas, atkaklus šiuo momentu, 
pasiekia modifikaciją, charakterizuojama kontrole.
3. Nirodha parinama – tai tokia proto pasikeitimo būsena, kurioje į jį praninka nuslopinimo momentas, 
kuris atsiranda ir pradingsta tarp įeinančiomis ir išeinančiomis samskaromis.
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Sutra 10. 

tasya praśāntavāhitā saṁskārāt 

1. Šių proto įpročių kultyvavimas galutiniame variante priveda prie dvasinio suvokimo pastovumo.
2. Įprotis daro būseną tvirta [stabilia].
3. Nirodha parinamos srautas tampa ramus per įspaudo [simbolio] kartojimą.
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Sutra 11.

sarvārthataikāgratayoḥ kṣayodayau cittasya samādhipariṇāmaḥ 

1. Šio įpročio nustatymas ir proto sulaikymas nuo jo polinkio kurti minčių formas, galutiniame 
rezultate priveda prie pastovaus gebėjimo stebėti.
2. Suvokiant daugybę objektų ir susitelkus tik į vieną, tai įvyksta pakaitomis, čitta keičiasi ir pasiekia 
samadhi.
3. Samadhi parinama – tai [kaitaliojimas, tai yra] pradingimas ir atsiradimas [dėmesio] nukreipimo ir 
proto vienakryptiškumo.
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Sutra 12.

tataḥ punaḥ śāntoditau tulyapratyayau cittasyaikāgratāpariṇāmaḥ 

1. Kai proto kontrolė ir valdantis faktorius privesti į pusiausvyrą, atsiranda vienakryptiškumo būsena.
2. Čitta siekia tik į vieną tašką, kai praėję įspaudai susilieja su dabar.
3. Kai objektai, kurie užgęsta [pradingsta] ir paskui vėl atsiranda [sąmonėje], panašūs, tai vadinasi 
vienakryptiškas proto pasikeitimas.
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Sutra 13.

etena bhūtendriyeṣu dharmalakṣaṇāvasthāpariṇāmā vyākhyātāḥ 

1. Šiuo procesu pažįstami ir suvokiami kiekvieno objekto aspektai, jų charakteristika (arba forma), jų 
simbolinė prigimtis ir jų ypatingas panaudojimas laiko sąlygose (išsivystymo stadijose).
2. Tai paaiškina trigubą transformaciją: formas, laikus ir būsenas grubios ir subtilios materijos, o taip 
pat kūno organų.
3. Tuo paaiškinamos parinamos [o būtent prigimtis, charakteris ir būsena] elementuose ir juslių 
organuose.
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Sutra 14.

śāntoditāvyapadeśyadharmānupātī dharmī 

1. Įgaunamos bet kokio objekto charakteristikos, pasireiškusios arba latentinės [išorėje 
nepasireiškusios].
2. Savybes turi tai, į ką daro poveikį praeities, dabarties ir ateities pasikeitimai.
3. Dharma (pagrindas) yra bendras visoms savybėms: nuslėptas, aktyvus arba nepasireiškęs.
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Sutra 15.

kramānyatvaṁ pariṇāmānyatve hetuḥ 

1. Ši vystymosi stadija atsako už įvairius besikeičiančius psichinės prigimties pokyčius ir minties 
principą.
2. Pasikeitimų nuoseklumas yra evoliucijos įvairovės priežastis.
3. Skirtumai nuoseklumo procese yra priežastis pasikeitime.
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Sutra 16.

pariṇāmatrayasaṁyamādatītānāgatajñānam 

1. Per sutelktą meditaciją į bet kokios formos prigimtį ateina suvokimas apie tai, kas buvo ir kas bus.
2. Praktikuojant samjamą trijuose transformacijos tipuose, žmogus gauna praeities ir ateities žinias.
3. Atliekant samjamą į tris pasikeitimus [transformacijas] atsiranda praeities ir ateities žinojimas.
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Sutra 17.

śabdārthapratyayānāmitaretarādhyāsātsaṅkarastatpravibhāgasaṁyamātsarv abhūtarutajñānam 

1. Garsas [arba žodis], kurį šis (objektas) reiškia ir gimusi dvasinė būtybė (arba idėja) dažnai maišosi 
suvokiančiojo prote. Sutelkta meditacija į šiuos tris aspektus pasiekia [intuityvaus] garso suvokimą, 
kurį skleidžia visos gyvybės formos.
2. Susitelkimo samjamos metodu į žodį, prasmę ir žinias, kurie įprastai sumaišyti, galima išmokti 
suprasti gyvūnų kalbą.
3. Žodis, objektas ir mentalinis turinys dėl abipusio ryšio yra supainiotoje būsenoje. Atliekant samjamą 
į [kiekvieną iš] jų atskirai [atsiranda] visų būtybių kalbos žinojimas.
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Sutra 18. 

saṁskārasākṣātkaraṇātpūrvajātijñānam 

1. Praėjusių gyvenimų žinojimas tampa prieinamas, kai įgaunamas gebėjimas matyti minčių vaizdinius.
2. Susitelkimas į įspaudus duoda praėjusio gyvenimo žinojimą.
3. Per tiesioginį įspaudų suvokimą [atsiranda] praėjusių gimimų žinojimas.
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Sutra 19.

pratyayasya paracittajñānam 

1. Sutelkta meditacija minčių vaizdiniai kitų žmonių protuose tampa akivaizdūs.
2. Susitelkus į svetimo kūno ženklus duoda žinoti kito žmogaus protą.
3. Atliekant samjamą į pratjajas [įgaunamas] kitų protų žinojimas.
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Sutra 20.

na ca tatsālambanaṁ tasyāviṣayībhūtatvāt 

1. Tačiau šių minčių objektas nėra akivaizdus suvokiančiam, jis mato tik mintis, o ne objektą. Jo 
meditacijoje nėra apčiuopiamo.
2. Tačiau ne jo turinys, nes jis šiuo atveju nėra samjamos objektas.
3. Tačiau žinojimas to (kitų mentalinių faktorių) nepasiekiamas su atrama į mentalinius vaizdinius, nes 
tas nėra samjamos objektu.
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Sutra 21.

kāyarūpasaṁyamāttadgrāhyaśaktistambhe cakṣuḥprakāśāsamprayoge’ntardhānam 

1. Sutelkta meditacija į skirtumus tarp formos ir kūno, kūno savybių, darančių jį matomu žmogiškai 
akiai, paneigiama (arba išvedama) ir jogas gali padaryti save nematomu.
2. Susitelkimu į kūno formą, sukūrus suvokimo kliūtis formai ir atskyrus jo matymo jėgas santykyje su 
akimi, jogo kūnas tampa nematomas.
3. Atlikus samjamą į kūno formą ir sustabdžius formos suvokimą, kai pašalinamas kontaktas tarp akių 
ir šviesos (jogas gali būti nematomas).
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Sutra 21.1

etena shabda̱dyantardha̱nam uktam 

1. 
2. 
3. Tuo, kas pasakyta, gali būti suvoktas garso ir kitų tanmatrų pradingimas.
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Sutra 22.

sopakramaṁ nirupakramaṁ ca karma tatsaṁyamādaparāntajñānamariṣṭebhyo vā 

1. Karma (arba pasekmės) būna dviejų rūšių: skubi [dabar vykstanti, neturinti atidėliojimo] ir būsima 
karma. Visiškai sutelkta meditacija į juos, jogas pažįsta savo patirties trukmę trijuose pasauliuose. Šios 
žinios taip pat ateina ir iš požymių.
2. Karma būna dviejų rūšių: atnešanti rezultatus greitai ir atnešanti rezultatus negreitai. Susitelkimu į tai
arba į pranašingus ženklus, vadinamus arišta, jogai sužino, kada jie paliks savo kūną.
3. Karma būna dviejų rūšių: aktyvi ir snūduriuojanti. Atliekant samjamą į juos, o taip pat [su suvokimu]
pranašiškais [ženklais, požymiais] įgaunamos mirties [momento] žinios.
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Sutra 23.

maitryādiṣu balāni 

1. Susivienijimas su kitais pasiekiamas vienakryptiška meditacija į tris pojūčių būsenas – atjauta, 
švelnumas ir bebaimiškumas.
2. Susitelkimu į pojūčius draugystė, mielaširdiškumas ir t.t. jogui pavyksta [pasiseka] išvystyti savyje 
šias savybes.
3. Atliekant samjamą į draugiškumą ir t.t. ateina tos ypatingos jėgos.

138



Sutra 24.

baleṣu hastibalādīni 

1. Meditacija, vienakryptiškai sukoncentruota į dramblio jėgą, pabudins šią jėgą arba šviesą.
2. Susitelkimu į dramblio jėgą ir kitų stiprių būtybių, jogas ir pats įgauna didžiulę jėgą.
3. Samjama į dramblio jėgą ir t.t. [vystosi] atitinkama jėga.
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Sutra 25.

pravṛttyālokanyāsātsūkṣmavyavahitaviprakṛṣṭajñānam 

1. Visiškai sutelkta meditacija į prabudusią šviesą duoda suvokimą to, kas subtilu, nuslėpta arba 
pašalinta.
2. Susitelkimu į Spindinčią Šviesą duoda žinojimą subtilaus, atskiro, [to, kas] uždaryta [užverta].
3. Subtilaus žinojimas, kas uždengta arba pašalinto [objekto] pasiekiama per virš fizinio gebėjimo 
šviesos plėtimą.
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Sutra 26.

bhuvanajñānaṁ sūrye saṁyamāt 

1. Per meditaciją, vienakryptiškai fiksuotą į saulę, ateis septynių pasaulių suvokimas (arba žinojimas).
2. Susitelkimas į Saulę duoda pasaulio žinojimą.
3. Saulės sistemos žinojimas pasiekiamas per samjamos atlikimą į saulę.
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Sutra 27.

candre tārāvyūhajñānam 

1. Visų mėnulio formų žinojimas kyla iš vienakryptiškos meditacijos į mėnulį.
2. Susitelkimas į Mėnulį duoda žvaigždžių žinojimą.
3. Atliekant samjamą į mėnulį pasiekiamas žinojimas apie žvaigždžių padėtį.

142



Sutra 28.

dhruve tadgatijñānam 

1. Susitelkimas į Poliarinę Žvaigždę duos orbitų ir žvaigždžių žinojimą.
2. Susitelkimas į Poliarinę žvaigždę duoda žinojimą apie žvaigždžių judėjimą.
3. Atliekant samjamą į poliarinę žvaigždę gali būti gautos žvaigždžių judėjimo žinios.
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Sutra 29. 

nābhicakre kāyavyūhajñānam 

1. Sutelktu dėmesiu į centrą, vadinamą saulės rezginiu, pasiekia tobulą žinojimą apie kūno būseną.
2. Susitelkimas į bambos apskritį duoda kūno žinojimą.
3. Atliekant samjamą į bambos centrą pasiekiamos kūno organizacijos žinios.
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Sutra 30.

kaṇṭhakūpe kṣutpipāsānivṛttiḥ 

1. Dėmesio fiksacija į kaklo centrą – alkio ir troškulio sustabdymas.
2. Susitelkimas į duobutę po kaklu sustabdo alkio pojūtį. Kaip bebūtų žmogus alkanas, jeigu jis 
įsisavino samjamą, susitelkęs į duobutę po kaklu, alkio jausmas pradings.
3. Atliekant samjamą į kaklo duobutę, praeina alkis ir troškulys.
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Sutra 31.

kūrmanāḍyāṁ sthairyam 

1. Dėmesio fiksacija į vamzdelį arba nervą po kaklo centru, pasiekiama pusiausvyra.
2. Susitelkus į nervą, vadinamą kurma, priveda prie kūno stabilumo.
3. Stabilumas pasiekiamas samjama į kurma nadi.
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Sutra 32.

mūrdhajyotiṣi siddhadarśanam 

1. Įvaldžius save galima matyti ir kontaktuoti su jais, fiksuojant šviesą galvoje. Šis gebėjimas vystosi 
vienakryptiška meditacija.
2. Susitelkimas į spindesį, kurį skleidžia viršugalvis, leidžia pamatyti sidhus.
3. Atliekant samjamą į karūnos šviesą virš galvos (sahasrarą), pasiekiamas dvasinis jogos meistrų 
matymas.
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Sutra 33.

prātibhādvā sarvam 

1. Visi dalykai gali būti pažinti gyvoje intuicijos šviesoje.
2. Jėga pratibhi duoda visko matymą.
3. Arba viskas [pasiekiama] pratibhi jėga (intuicijos).
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Sutra 34.

hṛdaye cittasaṁvit 

1. Proto sąmonės suvokimas ateina iš vienakryptiškos meditacijos į širdies centrą.
2. Širdyje – daugelio žmonių proto žinojimas [minčių žinojimas].
3. Atliekant samjamą į širdį kyla čittos suvokimas.
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Sutra 35.

sattvapuruṣayoratyantāsaṅkīrṇayoḥ pratyayāviśeṣo bhogaḥ parārthatvātsvārt 
hasaṁyamātpuruṣajñānam 

1. [Priešybių porų] patyrimas įvyksta iš sielos negebėjimo atskirti tarp asmeninio aš ir purušos (arba 
dvasios). Daiktų formos egzistuoja dvasinio žmogaus naudojimui [ir patirčiai]. Iš meditacijos į tai 
įvyksta intuityvus dvasinės prigimties [purušos] suvokimas.
2. Mėgavimasis kyla iš sielos neskyrimo ir satvos, kurios pilnai skiriasi viena nuo kitos, nes sattvos 
veiksmai paskirti sielai. Susitelkimas į sielą atveria purušos žinojimą.
3. Čitta ir puruša principialiai skirtingi. Dėl jų suvokimo neatskyrimo egzistuoja objektinė arba 
subjektyvi patirtis. Per samjamą į subjektyvų suvokimą atskirai nuo objektinio suvokimo įgaunamas 
purušos žinojimas.
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Sutra 36.

tataḥ prātibhaśrāvaṇavedanādarśāsvādavārtā jāyante 

1. Šios patirties rezultate ir meditacijoje vystosi aukščiausias girdėjimas, suvokimas, regėjimas, skonis 
ir lytėjimas, sukurdamas intuityvų žinojimą.
2. Iš čia kyla pratibhi jėga ir neįprasta klausa, lytėjimas, regėjimas, skonis ir uoslė.
3. Iš ten atidirbamos žinios, [kurių pagrindas esantys virš arba už ribos] klausa, lietimas, [regėjimo] 
suvokimas, skonis ir uoslė.

151



Sutra 37.

te samādhāvupasargā vyutthāne siddhayaḥ 

1. Šios jėgos sudaro kliūtis aukščiausiam dvasiniam suvokimui, tačiau pasitarnauja magiškoms jėgoms 
daiktiniuose pasauliuose.
2. Tai – kliūtis samadhiui, tačiau žemiškoje būsenoje tai yra jėgos.
3. Šios psichinės jėgos (paminėtos praėjusioje sūtroje) yra kliūtys [kelyje į] samadhi, nors ir santykyje į
pasaulio suvokimą, jos yra iš savęs psichinės jėgos.
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Sutra 38.

bandhakāraṇaśaithilyātpracārasaṁvedanācca cittasya paraśarīrāveśaḥ 

1. Išsilaisvinimas nuo prisirišimo priežasčių per jų susilpninimą ir pernešimo rėžimo suvokimą 
(išvedimą arba įvedimą), proto materija (arba čitta) gali įeiti į kitą kūną.
2. Kai susilpnėja čittos pavaldumas, jogas savo kanalų žinojimu, [nervų] veikimu gali įeiti į svetimą 
kūną.
3. Susilpninus priežastis [į kūną] ir žinant perėjimą, subtilus kūnas įeina į kitos asmenybės kūną.
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Sutra 39.

udānajayājjalapaṅkakaṇṭakādiṣvasaṅga utkrāntiśca 

1. Valdant nukreiptą į viršų gyvybę [energiją, udaną], pasiekiamas išsilaisvinimas iš vandens, dygliuoto
kelio, balos ir pakilimo jėga.
2. Įvaldžius nervinį tekėjimą, vadinamą udaną, jogas neskęsta nei vandenyje, nei baloje, jis gali eiti per 
dyglius ir daug kitų, tačiau jis gali numirti pagal asmeninę valią.
3. Viešpatavimu [virš] udanos [pasiekiamas] kontakto nebuvimas su vandeniu, purvu, spygliais ir t.t. ir 
kūnas levituoja.
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Sutra 40.

samānajayājjvalanam 

1. Samanos įvaldymu kibirkštis tampa liepsna.
2. Įvaldžius sau nervinę tėkmę samana apsupa save spindesiu.
3. Viešpataujant [virš] samana vaju kūnas spindi.
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Sutra 41.

śrotrākāśayoḥ sambandhasaṁyamāddivyaṁ śrotram 

1. Per vienakryptišką meditaciją į santykį tarp akašos ir garso, vystosi vidinio girdėjimo organas.
2. Susitelkimu į ryšį tarp proto ir akašos duoda dieviškąją klausą.
3. Samjama į garso ir erdvės santykį [pasiekiamas] dieviškasis girdėjimas.
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Sutra 42.

kāyākāśayoḥ sambandhasaṁyamāllaghutūlasamāpatteścākāśagamanam 

1. Vienakryptiška meditacija į santykį, egzistuojantį tarp kūno ir akašos, pasiekiamas pakilimas iš 
materijos (trijų pasaulių) ir gebėjimas keliauti kosmose.
2. Susitelkimu į ryšį tarp akaša ir kūnu, kai kūnas įsivaizduojamas lengvas, kaip pūkas, duoda jogui 
galimybę pakilti į dangų.
3. Per samjamą santykyje tarp kūno ir akašos, ir proto susiliejimas su medvilnės lengvumu [medžiaga] 
pasiekiamas praėjimas [kiaurai] per erdvę.
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Sutra 43. 

vahirakalpitā vṛttirmahāvidehā tataḥ prakāśāvaraṇakṣayaḥ 

1. Kai pašalinama tai, kas uždengia šviesą, ateina egzistavimo būsena [veikimas ne kūne], vadinama 
Didingasis nekūniškumas, išlaisvintas nuo minties principo pokyčių. Tai nušvitimo būsena.
2. Susitelkus į proto „netikrus pokyčius“ ne kūne, į tai, kas vadinasi didingasis kūno nebuvimas, padeda
nuimti uždangą nuo šviesos.
3. Mahavideha vritti [išorinė] būsena nėra sąlygota ir yra ne kūno veikimo sferoje, dėl ko [uždanga], 
dengianti šviesą, sugriūna.
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Sutra 44.

sthūlasvarūpasūkṣmānvayārthavattvasaṁyamādbhūtajayaḥ 

1. Vienakryptiška meditacija į [virš] penkias formas, [kurias] priima kiekvienas elementas, duoda 
viešpatavimą virš kiekvieno elemento. Šios penkios formos – grubi prigimtis, elementalinė forma, 
kokybė, pralaidumas ir pagrindinė paskirtis.
2. Susitelkimu į grubias ir subtilias elementų formas, į jų pagrindines savybes, į skirtingų gunų santykį 
juose, į jų poveikį [įtaką] patirčiai, kuria kaupia siela, duos valdžią virš elementų.
3. Samjama į grubius, pagrindinius, subtilius ir kartu  persmelkiančias būsenas, o taip pat į bhutų 
tikslus, pasiekiamas viešpatavimas virš jų.
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Sutra 45.

tato’ṇimādiprādurbhāvaḥ kāyasampattaddharmānabhighātaśca 

1. Per šį viešpatavimą pasiekiamas subtilumas ir kitos sidhos (arba jėgos), o taip pat kūno tobulumas ir 
laisvė nuo visų trikdžių.
2. Iš čia kyla gebėjimas sumažėti dydyje ir kiti gebėjimai, „kūno šlovinimas“ ir jo savybių 
nesugriaunamumas.
3. Iš to [seka] atsiradimas animos [ir kitų jėgų], kūno tobulumas ir kliūčių nebuvimas iš kūno funkcijų 
pusės.
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Sutra 46.

rūpalāvaṇyabalavajrasaṁhananatvāni kāyasampat 

1. Simetriška forma, spalvos grožis, tvirtumas ir almazo kompaktiškumas sudaro kūno tobulumą.
2. „Kūno šlovinimas“ yra grožis, teisingas kūno sudėjimas, jėga ir tvirtumas.
3. Fizinio kūno tobulumas yra grožis, gracija, energija ir tvirtumas.
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Sutra 47.

grahaṇasvarūpāsmitānvayārthavattvasaṁyamādindriyajayaḥ 

1. Viešpatavimas virš jausmų pasiekiamas sutelkiama meditacija į jų prigimtį, jų ypatingus atributus, 
egoizmą, pralaidumą ir naudinga paskirtimi.
2. Susitelkimas į objektyvumą ir prašviečiančią juslių organų jėgą, į egoizmą, į trijų gunų santykį ir jų 
reikšmę sukaupiant dvasinę patirtį duoda visų kūno organų valdymą.
3. Viešpatavimas virš juslių organų pasiekiamas samjama į pažinimo jėgą, realią prigimtį, egoizmą, 
visko apėmimą ir tikslinį kryptingumą.
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Sutra 48.

tato manojavitvaṁ vikaraṇabhāvaḥ pradhānajayaśca 

1. Šio tobulumo rezultate ateina veiksmų greitis, panašus būdingas protui, suvokimas, nepriklausomas 
nuo organų ir viešpatavimas virš šaknine substancija.
2. Tuomet kūnas įgauna gebėjimą judėti minties greičiu, naudoti juslių organus ne savyje ir įvaldyti sau
gamtą (visatą).
3. Po ko seka greitis, panašus į proto greitį, laisvas nuo bet kokių instrumentų tarpininkavimo ir prakriti
apribojimų įveikimas.
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Sutra 49.

sattvapuruṣānyatākhyātimātrasya sarvabhāvādhiṣṭhātṛtvaṁ sarvajñātṛtvaṁ ca 

1. Žmogus, gebantis atskirti tarp sielos ir dvasios pasiekia pranašumą prieš visas aplinkybes ir tampa 
visažinis.
2. Susitelkimu į skirtumus tarp sattvos ir purušos duoda visko galėjimą [neapribotą galybę] ir visko 
žinojimą [visažinystę].
3. Tiesiogiai su žinojimu, skirtumų suvokimu tarp čittos ir purušos ateina aukščiausioji valdžia virš visų
būsenų ir formų, o taip pat visažinystė.
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Sutra 50.

tadvairāgyādapi doṣavījakṣaye kaivalyam 

1. Bebaimiškas santykis šiam pasiekimui ir visoms dvasinėms jėgoms tas, kuris laisvas nuo prisirišimo 
sėklų, pasiekia susivienijusios vienovės būseną.
2. Išsižadėjimas netgi nuo šių galimybių pašalina pačią blogio sėklą, kas atveria kelią į kaivaliją.
3. Per vairagiją sugriaunamos netobulumo sėklos netgi santykyje to (jėgų) ir pasiekiama kaivalija.
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Sutra 51.

sthānyupanimantraṇe saṅgasmayākaraṇaṁ punaraniṣṭaprasaṅgāt 

1. Verta pilnai atmesti visas pagundas, kylančias iš visų egzistavimo formų, netgi dangiškų, nes 
piktybinių kontaktų grįžimas pasilieka galimas.
2. Jogas neturi pasiduoti pagundai ir dangaus gyventojų malonei, saugodamasis naujo blogio.
3. Kviečiant devatas neturi būti prisirišimo ir puikybės, nes egzistuoja galimybė atnaujinti tai, kas 
nepageidaujama.
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Sutra 52.

kṣaṇatatkramayoḥ saṁyamādvivekajaṁ jñānam 

1. Intuityvus žinojimas vystosi taikant skiriantį gebėjimą vienakryptiško susitelkimo metu į momentus 
ir jų sekos tęstinumą.
2. Susitelkimas į laiko dalį, išskirtą iš laiko prieš ir po jos, sustiprina gebėjimą atskirti.
3. Per samjamą į momentą ir [momentų] sekos tvarką gimsta [proceso] žinojimas, galutinės realybės 
suvokimas.
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Sutra 53.

jātilakṣaṇadeśairanyatānavacchedāttulyayostataḥ pratipattiḥ 

1. Iš šių intuityvių žinių gimsta gebėjimas atskirti (tarp visų būtybių) ir pažinti jų klasę, savybes ir 
padėtį erdvėje.
2. Ši samjama atveria kelią į atskyrimą ir tai, kad nediferencijuota išvaizda, požymiu arba vieta.
3. Iš ten kyla dviejų panašių objektų žinojimas, kuris neatskiriamas pagal gimimo klasę, charakteristiką
arba padėtį, nes nėra apibrėžtumo.
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Sutra 54.

tārakaṁ sarvaviṣayaṁ sarvathāviṣayamakramaṁ ceti vivekajaṁ jñānam 

1. Šios intuityvios žinios, esančios didinguoju Atpirkėju, visur esančios, viską žinančios ir turi praeitį, 
dabartį ir ateitį Amžiname Dabar.
2. Gelbėjantis žinojimas yra skirtumų žinojimas, vienu metu apimantis visus objektus ir jų įvairovę.
3. Už ribų esančios žinios gimsta nuo vivekos ir įtraukia visų tvarkų visų objektų žinojimą [erdvės-
laiko] sekoje. Tai viskas.
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Sutra 55.

sattvapuruṣayoḥ śuddhisāmye kaivalyamiti 

1. Kai daiktų formos ir siela pasiekė lygią dažnio [vibracijos] būseną, tuomet pasiekiamas 
susivienijimas ir įvyksta išsilaisvinimas.
2. Iš sattvos ir purušos dažnio sutapimo kyla [įvyksta] kaivalija.
3. Kaivalija pasiekiama čittos išvalymu ir purušos subalansavimu su jos spindesiu.
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4 DALIS

1. NUŠVITIMAS
2. NEPRIKLAUSOMYBĖ
3. NEPRIKLAUSOMYBĖ
4. KAIVALIJA PADA: APIE ATSKYRIMĄ
5. KAIVALIJAPADA
6. DALIS APIE IŠSILAISVINIMĄ
7. APIE ABSOLIUTŲ IŠSILAISVINIMĄ
8. DALIS APIE KAIVALIJĄ
9. KAIVALIJAPADA ARBA APIE IŠSILAISVINIMĄ
10. IŠSILAISVINIMAS
11. KAIVALIJA PADA
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Sutra 1.

janmauṣadhimantratapaḥsamādhijāḥ siddhayaḥ 

1. Aukščiausios ir žemiausios sidhos (arba jėgos) pasiekiamos nuo gimimo arba per stimuliuojančias 
medžiagas, žodžių jėgą, intensyvius norus arba meditaciją.
2. Siddhos – jėgos, gebėjimai, pasiekiami gimimu, cheminėmis priemonėmis, žodžio jėga, asketizmu 
arba susitelkimu.
3. Siddhos kyla nuo gimimo, žolių [naudojimo], mantrų, piligrimystės arba samadhi.
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Sutra 2.

jātyantarapariṇāmaḥ prakṛtyāpūrāt 

1. Sąmonės pernešimas iš apatiniojo tarpininko į aukštutinį – tai dalis didingojo kuriamojo ir 
evoliucijos proceso.
2. Pasikeitimas į kitą rūšį pasiekiamas prigimties pripildymu [kai vienos rūšies kūnas pavirsta į kitą].
3. Prigimtinių galimybių pripildymu įvyksta pasikeitimas nuo vienos būtybės (arba gimimo) į kitą.
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Sutra 3.

nimittam aprayojakaṃ prakṛtīnāṃ varaṇabhedas tu tataḥ kṣetrikavat 

1. Praktikos ir metodai nėra tikroji sąmonės pernešimo priežastis, tačiau jos tarnauja kliūčių 
pašalinimui, kaip žemdirbio paruošta žemė sėjimui.
2. Geri ir blogi poelgiai nėra tiesioginės pasikeitimo priežastys gamtoje, tačiau jie veikia, kaip kliūčių 
pašalintojai evoliucijoje – kaip valstietis sulaužo užtvanką srauto kelyje, kuris paskui siekia [patekti] į 
natūralią vagą.
3. Instrumentinė priežastis nepriveda į veiksmus skirtingų gamtos mechanizmų, o tik pašalina trikdžius 
kaip valstietis.
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Sutra 4.

nirmāṇacittāny asmitāmātrāt 

1. Sąmonė „aš esu“ atsakinga už organų sukūrimą, per kuriuos mėgaujasi individualumo jausmas.
2. Egoizmas – vienintelė „sukurtų protų“ priežastis.
3. Sukurti protai išskirtinai laisvi nuo ego.
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Sutra 5.

pravṛttibhede prayojakaṃ cittam ekam anekeṣām 

1. Sąmonė vieninga [vienis], tačiau sukuria daugelio įvairias formas.
2. Nors kiekvienas iš „sukurtų protų“ veikia savo gerovei, jie visi valdomi pirmapradžiu protu.
3. Vienas protas nukreipia daugelį [protų], susijusių su skirtinga veikla.
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Sutra 6.

tatra dhyānajam anāśayam 

1. Tarp formų, kurias priima sąmonė, tik ta, kuri yra meditacijos rezultatas, laisva nuo latentinės 
karmos.
2. Tik ta čitta laisva nuo norų, kuri pasiekė samadhi.
3. Iš jų vienas, gimęs [tokia] meditacija, [tampa] laisvas nuo įspaudų.
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Sutra 7.

karmāśuklākṛṣṇaṃ yoginas trividham itareṣām 

1. Išsilaisvinusios sielos veikla laisva nuo priešybių porų. Kitų žmonių veikla būna trijų rūšių.
2. Pas jogą poelgiai negali būti nei balti, nei juodi, pas kitus jie yra juodi arba balti arba sumaišyti.
3. Jogo veiksmai nei balti, nei juodi; kitiems jie [yra] trijų rūšių.
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Sutra 8.

tatas tadvipākānuguṇānām evābhivyaktir vāsanānām 

1. Iš šių trijų karmos rūšių kyla tos formos, kurios būtinos, kad pasireikštų jos pasekmės.
2. Trys poelgių rūšys gimdo tik tuos norus, kurie gali pasireikšti duotose sąlygose [visi kiti norai 
atsitraukia laike].
3. Iš ten potencialių norų pasireiškimas tik atitinkant su jų subrendimu.
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Sutra 9.

jātideśakālavyavahitānām apy ānantaryaṃ smṛtisaṃskārayor ekarūpatvāt 

1. Tarp atminties ir pasekmės sukuriančios priežasties turi vietą santykio tapatinimasis, netgi atskira 
rūšimi, laiku ir erdve.
2. Vieni norai sukelia paskui save kitus, netgi būdami skirtingų tipų, erdve ir laiku, jie palieka įspaudus 
ir prisiminimus.
3. Kadangi atmintis ir įspaudai pagal formą tokie patys, egzistuoja seka, nors jie gali būti skirtingi 
gimimo klase, vieta ir laiku.
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Sutra 10.

tāsām anāditvaṃ cāśiṣo nityatvāt 

1. Noras gyventi yra amžinas ir šios protu sukurtos formos neturi žinomos pradžios.
2. Troškimas gyventi amžinas, todėl norai neturi pradžios.
3. Pas juos nėra pradžios ir noras gyventi amžinai.
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Sutra 11.

hetuphalāśrayālambanaiḥ saṃgṛhītatvād eṣām abhāve tadabhāvaḥ 

1. Šios formos sukuriamos ir laikosi kartu noru, pagrindine priežastimi, asmenybe, rezultatyvia 
pasekme, proto gyvybingumu arba valia gyventi ir krypties palaikymu gyvenimo arba objekto išorėje, 
kai jie nustoja traukti, tuomet ir formos taip pat nustoja egzistuoti.
2. Norai sąlygoti priežastimi, pasekme, palaikymu, objektais; jų nebuvimu nėra ir norų.
3. Kadangi priežastis ir pasekmė, atrama ir objektas susiję kartu, tai jų dingimu [vasanos] taip pat 
pranyksta.
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Sutra 12. 

atītānāgataṃ svarūpo ‘sty adhvabhedād dharmāṇām 

1. Praeitis ir dabartis egzistuoja realybėje. Forma, priimama laikino dabarties suvokimo – 
charakteristikų rezultatas, išvystytų [anksčiau] ir turi latentines būsimų savybių sėklas.
2. Praeitis ir dabartis egzistuoja asmeninėje prigimtyje, skiriasi savybėmis.
3. Praeitis ir ateitis egzistuoja jų asmeninėje formoje dėka įvairiausių kelių.
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Sutra 13.

te vyaktasūkṣmā guṇātmānaḥ 

1. Charakteristikos, latentinės arba veikiančios, priskiriamos prie trijų gunų prigimties (materijos 
savybių).
2. Tai, kad jie pasireiškia arba egzistuoja subtiliose būsenose, priklauso nuo gunų prigimties.
3. Pasireiškia ar nepasireiškia, jie [turi] gunų prigimtį.
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Sutra 14.

pariṇāmaikatvād vastutattvam 

1. Daiktinės formos pasireiškimas įvyksta dėl vienakryptiškumo, sukuriančio priežasties pasekmę 
[suderinant čittos arba proto materijos pokyčius].
2. Vienybė visko, kas yra kyla iš pokyčių vienovės.
3. Objektas turi būtybę dėka gunų pokyčių unikalumo.
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Sutra 15.

vastusāmye cittabhedāt tayor viviktaḥ panthāḥ 

1. Šios dvi, sąmonė ir forma, skirtingos ir atskiros; ir nors formos gali būti panašios, sąmonė gali 
funkcionuoti skirtinguose sąmonės lygiuose.
2. Vienas ir tas pats objektas gali būti skirtingai suvoktas ir iššaukti įvairius norus, iš ko seka, kad proto
prigimtis ir objekto prigimtis skirtingi tarp savęs.
3. Dėl objekto savęs tapatinimosi ir proto [būsenos] skirtumo, jų [egzistavimo] keliai skirtingi.
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Sutra 15-1. (16)

na caika-citta-tantraà vastu tad apramäëakaà tadä kià syät 

1. Daugelis vieningo proto pokyčių sukuria įvairias formas, kurių egzistavimas priklauso nuo šių proto 
impulsų.
2. 
3. Suvokimo objektas nepriklauso nuo čittos; kas benutiktų su objektų, kada nebūtų pažinimo 
priemonės?
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Sutra 16 (17).

taduparāgāpekṣitvāccittasya vastu jñātājñātam 

1. Šios formos priimamos arba ne priklausomai savybes, latentiškai esančias suvokiančioje sąmonėje.
2. Protas atpažįsta arba neatpažįsta objektų priklausomai nuo to, kokį jie daro poveikį jam.
3. Protui objekto pažinimui reikia jo atspindžio.
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Sutra 17 (18).

sadā jñātāś cittavṛttayas tatprabhoḥ puruṣasyāpariṇāmitvāt 

1. Proto viešpats, suvokiantis [priimantis], visada žinantis apie pastoviai aktyvią proto materiją, 
priežastį, kuriančią pasekmę.
2. Proto būsena visada žinoma, nes proto valdovas – puruša – nėra valdomas pokyčių.
3. Puruša – čittos valdovas – nekintantis, todėl jis visada žino proto pokyčius [modifikacijas, įvairovę].
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Sutra 18 (19).

na tatsvābhāsaṃ dṛśyatvāt 

1. Kadangi tai gali būti pamatyti arba suvokta, tai akivaizdu, kad protas nėra nušvitimo šaltinis.
2. Būdamas objektu, protas neturi asmeninės šviesos.
3. Ta čitta nėra pati šviečianti, todėl ji yra pažinimo ir suvokimo priemonė [reiškinys].
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Sutra 19 (20).

ekasamaye cobhayānavadhāraṇam 

1. Taip pat jis negali žinoti ir dviejų objektų vienu metu, savęs ir to, kas iš išorės santykyje į jį patį.
2. Protas negeba vienu ir tuo pačiu metu pažinti abiejų aspektu.
3. Ir negali būti abiejų pasiekimo vienu metu.
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Sutra 20 (21).

cittāntaradṛśye buddhibuddheratiprasaṅgaḥ smṛtisaṅkaraśca 

1. Jeigu daleisti proto (čittos) žinojimą nutolusiu protu, tai iš to kils begalinis kiekis [tų, kurie siekia] 
pažinti ir atminties reakcijos seka sieks begalinio susipainiojimo.
2. Prielaida apie kito pažįstančio proto buvimą prives prie prielaidų grandinės, ko rezultatas bus pilna 
sumaištis atmintyje.
3. Jeigu priimti pažinimą vieno proto kitu, tuomet būtų pažinimo pažinimas, vedantis į absurdą ir 
atminties susipainiojimą.
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Sutra 21 (22).

citerapratisaṅkramāyāstadākārāpattau svabuddhisaṁvedanam 

1. Kai dvasinis protas, stovintis vienas ir išlaisvintas nuo objektų, atspindi save proto materijoje, tuomet
ateina žinojimas apie Aš.
2. Žinojimo [purušos] esmė nekintanti ir protas, priimdamas atitinkančią formą, prisijungia prie 
žinojimo.
3. Savo asmeninės prigimties žinojimas pasiekia tobulumą per savęs pažinimą, kai sąmonė priima tą 
formą, kurioje ji nepereina nuo vienos stadijos prie kitos.
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Sutra 22 (23).

draṣṭṛdṛśyoparaktaṁ cittaṁ sarvārtham 

1. Tuomet proto materija, atspindinti ir pažįstančiojo [stebėtojo] ir to, kas [bandoma] pažinti, tampa 
visažinis.
2. Atspindėdamas savyje matantį ir tai, kas matoma, protas geba viską suprasti.
3. Protas, kuris nuspalvintas [tuo, kuris] mato [matančiuoju] ir [tuo, kas] matoma, viską pasiekiantis.
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Sutra 23 (24).

tadasaṅkhyeyavāsanābhiścitramapi parārthaṁ saṁhatyakāritvāt 

1. Proto materija taip pat, atspindėdama begalinę proto įspaudų daugybę, tampa Aš instrumentu ir 
veikia, kaip suvienijantis agentas.
2. Begaliniai norai įvairinti protą, kuris yra daugelio kombinacija, tačiau jis veikia kitam [purušai].
3. Nors ir žydintis begalinėmis vasanomis, jis veikia dėl purušos, nes jis veikia susijungime.

195



Sutra 24 (25).

viśeṣadarśina ātmabhāvabhāvanāvinivṛttiḥ 

1. Susivienijusios vienovės būsena [nuėjusi į tikrąją, esminę Aš prigimtį] – tai žmogaus apdovanojimas,
kuris gali atskirti tarp minties materijos ir Aš arba dvasinio žmogaus.
2. Išmokęs atskirti, daugiau nesuvokia proto, kaip Atmano.
3. Savo sąmonės suvokimas pilnai sustoja tam, kuris mato skirtumą.
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Sutra 25 (26).

tadā vivekanimnaṅkaivalyaprāgbhārañcittam 

1. Tuomet protas siekia atskirti ir augančiam nušvitimui, kaip prie tikrosios [esminės] vieningo Aš 
prigimties.
2. Tolimesniu atskyrimu protas prieina prie pirminės kaivalijos būsenos, atskyrimo.
3. Tuomet protas iš tiesų linksta į atskyrimą ir nukrypsta į kaivaliją.
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Sutra 26 (27).

tacchidreṣu pratyayāntarāṇi saṁskārebhyaḥ 

1. Tačiau dėl įpročio jėgos, protas atspindės kitus proto įspaudus ir suvoks juslinio suvokimo objektus.
2. Mintys, trukdančios šiam suvokimui, gimsta nuo įspaudų.
3. Tarp atskyrimo (vivekos) būsenų dėka praėjusių įspaudų, atsiranda kitos pratjajos.
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Sutra 27 (28).

hānameṣāṁ kleśavaduktam 

1. Šie atspindžiai turi trikdžių prigimtį ir jų pašalinimo metodas – tas pats.
2. Įveikti įspaudus galima tais būdais, kurie naudojami išsilaisvinimui nuo neišmanymo, egoizmo ir 
kitų.
3. Aprašomas šių [pratjajų] pašalinimas, kaip klešų pašalinimas.
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Sutra 28 (29).

prasaṅkhyāne’pyakusīdasya sarvathā vivekakhyāterdharmameghaḥ samādhiḥ 

1. Žmogus, kuris vysto neprisirišimą netgi savo siekyje į nušvitimą ir atsiskyrusiai vienovei, galų gale 
tampa žinantis apie gaubiantį dvasinių žinių debesį.
2. Kas netgi išmokęs atskirti pačią daiktų esmę, atsisako nuo žinojimo vaisių, tas pasiekia tobulo 
atskyrimo rezultatą – samadhi, įvardinamą gerovės debesiu.
3. Kai nėra susidomėjimo net aukščiausia meditacija, dharma megha samadhi vystosi dėl pilno 
atskyrimo priežasties.
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Sutra 29 (30).

tataḥ kleśakarmanivṛttiḥ 

1. Kai ši stadija pasiekta, tuomet trikdžiai ir karma įveikiama.
2. Tame pasibaigia skausmas ir rūpesčiai [pastangos, darbai].
3. Nuo šio laiko [atsiranda] laisvė nuo klešų ir karmų.
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Sutra 30 (31).

tadā sarvāvaraṇamalāpetasya jñānasyānantyājjñeyamalpam 

1. Kai pašalinus trikdžius ir išvalius visus apvalkalus, visa žinojimo [žinių] suma tampa pasiekiama, 
daugiau nepasilieka nieko, ką žmogui reikia daryti.
2. Žinios, išsivalymas ir išsilaisvinimas nuo uždangos, tampa begalinis, to, kas [bandoma, įmanoma] 
pažinti [yra] mažai.
3. Tuomet pašalinus visas uždangas ir užsiteršimus dėl žinojimo begalybės pasilieka nedaug, kas gali 
būti pažinta.
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Sutra 31 (32).

tataḥ kṛtārthānāṁ pariṇāmakramasamāptirguṇānām 

1. Proto materijos pokyčiai (arba materijos savybės), dėl prigimties priežasties, būdingos trims gunoms,
pasibaigia, nes jos atliko savo užduotį [atliko savo tarnystę].
2. Pasibaiginėja nuoseklus savybių pokytis, nes viskas užbaigta.
3. Nuo šio momento, atlikus savo prasmę ir po proceso užbaigimo, gunų pokyčiai išeina.
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Sutra 32 (33).

kṣaṇapratiyogī pariṇāmāparāntanirgrāhyaḥ kramaḥ 

1. Laikas, esantis proto pokyčių sekoje, panašiu būdu nustoja, užleisdamas Amžinajam Dabar.
2. Pokyčiai, kurie egzistuoja santykyje į laiko momentus ir suvokiami iš kito galo [serijos galo], esmė 
seka.
3. Karma yra procesas, atitinkantis momentus, pasiekiamas pabaigoje.
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Sutra 33 (34).

puruṣārthaśūnyānāṁ guṇānāṁ pratiprasavaḥ kaivalyaṁ svarūpapratiṣṭhā vā citiśaktiriti 

1. Atsiskyrusios vienovės būsena tampa galima, kai trys materijos savybės (trys gunos arba gamtos 
jėgos) daugiau neturi jokios valdžios virš Aš. Švari dvasinė sąmonė pasišalina į Vienovę [Vienį].
2. Kaivalija – tai savybių veiklos susukimas kuriamas atvirkštine tvarka, neturintis purušai veikimo 
tikslo arba nustatytos žinojimo jėgos asmeninėje prigimtyje. 
3. Kaivalija yra gunų involiucija dėl jų paskirties atlikimo priežasties arba tai yra purušos atstatymas jo 
natūralioje formoje, kuri yra švari sąmonė.
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Sutra 34.1. (Vertimas A. Rigin).

1. Kaivalija ir Nirvana [yra] pilnai vienodi. 

Sutra 34.2.

1. Kaivalija – Purušos būtybės būsena.

Sutra 34.3.

1. Kaivalija – Purušos matymas visoje Visatoje ir visos Visatos Purušoje.

Sutra 34.4

1. Sat-Čit-Ananda (Būtis-Sąmonė-Palaima) būdinga turinčiam Purušos savybes (Saguna Puruša). 
Tačiau neturintis savybių (Nirguna) Puruša aukščiau to.
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ŽODYNAS

A

Abhava – Nebuvimas.
Abhibhava – Slopinimas.
Abhivyaktih – Pasireiškimas.
Abhimata – Norimas, sutinkantis.
Abhinivesha(h) – Mirties baimė.
Abhyantara – Vidinis.
Abhyasa(h) – Kartojama praktika; praktika.
Abhyatma – Dvasinis.
Avaranam – Uždengiantis; uždanga.
Avasthanam – Nustatymas, pagrįstas, nustatytas, sąlygos.
Avidya – Neišmanymas.
Avirati – Pasitenkinimų troškimas.
Avishesa – Be atskyrimo.
Avyapadesha – Nepasireiškęs.
Agama – Liudijimas.
Adarsha – Matymas.
Ajnana – Neišmanymas.
Ajnatam – Nepažįstamas.
Adhigama – Pasiekimas.
Adhimatra – Per daug stiprus.
Adhisthatritvam – Aukštutinis.
Adhyatma – Dvasinis.
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Akalpita – Neįsivaizduojamas.
Akasha – Eteris; erdvė.
Akiistah – Be skausmo.
Akusidasya – Tas, pas kurį nėra susidomėjimo.
Aksepi – Išeinantis už ribų.
Alabdhabhumik – Negebantis pasiekti gerokai subtilesnės būsenos.
Alambana – Atrama; objektas.
Alasya – Tinginystė.
Alinga – Prakriti; be ženklo arba simbolio.
Alokah – Apšvietimas [švytėjimas].
Alpam – Tačiau mažas.
Anavadharanam – Nėra pasiekimas.
Anavasthitatva – Nestabilumas.
Anavachchhinna(h) – Nesąlygotumas; neapribojimas.
Anavachhedat – Neapribotas laiku.
Anagatah – Ateitis.
Anaditvam – Pradžios nebuvimas.
Ananda – Palaima.
Ananta – Nesibaigiamumas; gyvatė, simbolizuojanti amžinybę.
Anantaryam – Seka.
Anastam – Nesugriaunamas.
Anantyat – Begalybė.
Anatmasu – Ne savastis [ne-Aš].
Angamejayatva – Kūno drebulys.
Anima – Dydžiu su atomu (siddhi).
Anitya – Ne amžinas; efemerinis.
Antaraya – Kliūtys; trikdžiai.
Antaranga – Vidinės Patandžalio Jogos dalys.
Antardhanam – Buvimas nematomu.
Antah – Pabaigimas.
Anubhuta – Patirti per patirtį.
Anugamat – Per susijungimą.
Anumana – Išvedimas.
Anupati – Einantis į; Bendras.
Anushasanam – Pilnas mokymas.
Anushravika – Išgirstas.
Anyata – Skirtumai.
Anyah – Kitas.
Apavarga – Išsilaisvinimas.
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Aparamristah – Nepaliečiamas.
Aparanta – Gale; pabaigoje.
Aparigraha – Godumo nebuvimas; nekaupimas (viena iš jamų).
Aparinamitvat – Dėl nekintamumo.
Apattau – Pasiekęs.
Apeksanam – Abejingumas.
Apektsivat – Dėl būtinumo.
Api – Taip pat; netgi.
Apramanakam – Ne suvokimas.
Apunya – Yda; nuodėmė; trūkumas.
Apurat – Atlyginimas, perpildymas.
Aristebhyah – Dėl požymio.
Artha – Reikšmė; priemonė; paskirtis.
Asana – Fiksuota sėdima padėtis.
Asannah – Visiškai arti.
Asvada – Skonio suvokimas.
Asamprajnata – Samadhi, kuris turi vietą tarp sekančių sampradžniata samadhi būsenų.
Asamprayoga – Kontakto nebuvimas.
Asampramosah – Nedaleidžiantis pašalinimo.
Asankhyeya – Neskaičiuotinas.
Asevitah – Praktikuojamas.
Asmita – Ego; „Aš“ jausmas.
Asteya – Sąžiningumas (viena iš jamų).
Asya – Ego.
Atat – Ne jo asmeninis.
Atiprasangah – Absurdas; itin perteklinis.
Atita – Praeitis.
Atma(n) – Švari sąmonė; esatis.
Atmabhava – Esaties suvokimas [savo sąmonės suvokimas].
Atha – Dabar todėl.
Atyanta – Per didelis.
Aushadhi – Žolės.
Ahimsa – Neprievarta (viena iš jamų).
Ashaya – Praėjusios karmos pėdsakų saugykla.
Ashisah – Valia gyvenimui.
Ashraya – Atrama [palaikymas].
Ashrayatvam – Pagrindas.
Asta – Aštuoni.
Ashuddhi – Užteršimas.
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Ashuchi – Užterštas.

B

Bala – Jėga.
Balani – Jėgos [galia].
Bandha – Surišantis; vergovė.
Bahiranga – Išorinės Patandžalio Jogos dalys.
Bahya – Išorėje; išorinis.
Bidjam – Principas; sėkla.
Brahmacharya – Seksualinis susilaikymas (viena iš jamų).
Buddhi – Mentalinis suvokimo gebėjimas.
Buddhibuddheh – Suvokimo suvokimas.
Bhava – Egzistavimo būsena.
Bhavana – Saulės sistema.
Bhavana(m) – Mentališkai būnantis, jaučiantis.
Bhavanatah – Pozicija.
Bhavapratyayah – Gimimas yra priežastis.
Bhakti yoga – Jogos atsidavimo kelias.
Bhedah – Pasišalinimas, persmelkiantis, skirtumas.
Bhrantidarshana – Klaidingas suvokimas.
Bhumih – Žemė.
Bhuta – Elementai.
Bhutajaya – Viešpatavimas virš elementų.

Č

Chaksuh – Akis.
Chandra – Mėnulis.
Chaturtha – Ketvirta (sąmonės ir pranajamos būsena).
Chetana – Sąmonė.
Chitram – Nuspalvintas.
Chitta – Universali sąmonė, kuri turi sąmoningą, pasąmoningą ir nesąmoningą proto lygmenį.
Chittabhedat – Dėl proto skirtumo.
Chittaviksepah – Mentaliniai trikdžiai.
Chittani – Protai.
Chittantaradrishye – Vieno proto pažinimas kitu.
Chittasamvit – Proto žinojimas.
Chittasya – Proto; mentalinis.
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Chittishakteh – Sąmonė.

D

Daurmanasya – Slopinimas.
Darshana – Pažinimas; dvasinis matymas.
Darshanashakti – pasireiškimo jėga (sąmonės priemonės).
Darshinah – Tas, kuris mato.
Dvandva – Priešybių poros; konfliktai.
Dvesa – Pasibjaurėjimas.
Desha – Šalis.
Jala – Vanduo.
Janma – Gimimas.
Japa – Mantros kartojimas.
Jati – Klasė, kasta.
Jnana(m) – Žinojimas; pažinimas.
Jnanasya – Priskiriamas prie žinojimo.
Jnata – Tai, kas pažinta.
Dneya – Tai, kas pažintina.
Jyotismati – Šviečiantis; pilnas šviesos; viršžmogiškas suvokimas.
Divya(m) – Dieviškasis.
Dirdha – Tvirtas.
Dosa – Trūkumas.
Drastuh; drasta; drasti – Matantis.
Drig – Sąmonė.
Dirgha – Ilgas.
Drigshakti – Pažinimo jėga.
Drishimatra – Tik švari sąmonė.
Drishyatvat – Dėka pažinimo.
Driina; drishya(m) – Matoma.
Duhkha – Skausmas; negalavimas; nelaimė.
Dharana – Koncentracija.
Dharma – Kokybė; savybė; teisingas kelias ir veiksmai.
Dharmameghah – Liejimas [skleidimas] sat-čit-anandos (esmės, sąmonės ir palaimos).
Dharmi – Savybių substancija.
Dhruva – Poliarinė žvaigždė.
Dhyanajam – Gimęs nuo meditacijos [iš].
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G

Gati – Judesys.
Grahana – Jausmai; pažinimo priemonės; suvokimo jėga.
Grahita – Pažinantysis; matantysis.
Grahyesu – Pažinimo objektas.
Guna – Trigubas prigimties aspektas; žiūrėti sattva, radžas ir tamas.
Gunavaitrisnyam – Laisvė nuo gunų norų.
Gunatmanah – Apimtas Gunų.
Guruh – Kūrėjas; Mokytojas.

H

Hanam – Sugriovimas.
Hridaya – Širdis.

I

Iva – Tiesiog kaip.
Indrija – Juslių organai.
Itaratra – Kitoje būsenoje.
Itaresam – Kitų.
Ishitva – Kūrimo ir griovimo jėga pagal savo valią (siddhi).
Istadevata – Asmeninė dievybė.
Indriyajaya – Viešpatavimas virš juslių.
Ishvara – Viešpats; Dievas; švarus suvokimas.
Ishvara pranidhana – Atsidavimas Dievui (viena iš nijamų).

J

Yoga – Ryšys; praktika ir jogos procesas, kaip tai paaiškina Patandžalis.
Yoganga – Jogos praktikos atšakos arba stadijos.
Yjgyata – Tinkamumas; pakankamumas.
Yama – Savęs įvaldymas.
Yatnah – Pastangos.

K

Kaivalya(m) – Išsilaisvinimas; vienumas; vienatvė; nedualumas.
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Kaivalya pragbharam – Polinkis į vienumą.
Kaya – Kūnas.
Kala – Laikas.
Kalena – Laiku.
Kamavasitva – Bet kokio noro išpildymas.
Karana – Priežastis.
Karma – Veiksmas.
Karmavipaka – Praėjusių veiksmų vaisiai.
Karma yoga – Jogos kelias per veikimą.
Karmashaya – Karmos saugykla (praėjusių gimimų).
Karuna – Atjauta.
Klesha – Aptemimas; įtampa.
Klista – Ligotas; sunkus [svoris ir ne tik].
Krama(h) – Tvarka; seka; procesas.
Kriya – Veikla.
Kriya yoga – Praktinė joga; paruošiamoji joga.
Kritartha(m) – Išreikšta asmenybė.
Kritarthanam – Atlikus savo paskirtį.
Krodha – Pyktis.
Kurma, kurmanadyam – Psichinis kanalas gerklėje.
Khyati – Žinojimas; suvokimas.
Ksayat – Sugriovimas.
Ksana – Laiko momentas.
Ksetram – Laukas.
Kshinavritli – Žmogus, kuris susilpnino proto (vritti) kaitą.
Ksipt(a) – Proto būsenos atsitraukimas.
Ksut – Alkis.

L

Labha(h) – Pasiekimai: nauda.
Laghima – Švytėjimas (siddhi).
Lagu – Šviesa.
Laksana – Charakteristika.
Lingamatra – Su ženklu arba simboliu.
Lobha – Godumas.
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M

Mithya – Neteisingas.
Mridu – Švelnus.
Madhya – Vidutinis.
Mudha – Buka proto būsena.
Maitri – Draugiškas.
Mudita – Pasitenkinimas.
Manasa – Proto.
Maneh – Kristalas arba brangenybė.
Matra – Tik.
Mula(h) – Šaknis.
Mahavratam – Didingas įžadas arba disciplina.
Moha – Susipainiojimas.
Murda – Karūna virš galvos.
Mahavideha – Egzistavimas ne kūne.
Mahima – Begalinis kūno didėjimas (siddhi).
Manojavitvam – Proto greitis.
Mantra – Psichinis garsas.
Mala – Užsiteršimas.

N

Na – Ne.
Nabhi – Bamba.
Nairantarya – Be nutraukimo.
Nastam – Sugriautas.
Nibandhani – Tas, kuris suriša.
Nivrittih – Atsistatydinimas; nustojimas; grįžimas.
Nidra – Sapnas.
Niyama – Nustatytas stebėjimas arba taisyklės.
Nimitta – Instrumentas.
Niratishayam – Neribojimas.
Nirbija – Be sėklos (samadhyje).
Nirbhasa – Spindėjimas.
Nirvitarka – Be prasmės susipainiojimo; mentalinės ir tikrosios žinios.
Nirvichara – Be atspindžio [apmąstymo].
Nirgrahyah – Pilnai suprantamas.
Nirgunopasana – praktika arba nusilenkimas be objektyvaus koncentracijos taško.
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Nirmana – Kūrimas.
Nirodhah – Blokavimas; sustabdymas; proto būsena už trijų gunų ribų.
Nirodhaksana – Slopinimo momentas.
Nitya – Amžinas.

P

Pantha – Pasireiškimo kelias.
Panchatayah – Penkiagubas.
Paravairagya – Neprisirišimas, kuris atsiranda nuo tiesioginės aukščiausios patirties žemiau esančiai 
sąmonei.
Param – Aukščiausias.
Paramamahattva – Galutinis didingumas.
Paramanu – Mažiausias atomas.
Parartham – Dėl sąmonės.
Pari – Pilnas.
Parinama – Pasekmė; rezultatas; pasikeitimas.
Pipasa – Troškimas.
Pravibhaga – Atskiras.
Pravrittih – Funkcionavimas; veikimas.
Prajna – Intuicija; apreiškimas.
Prayatna – Pastangos.
Prakamya – Tam tikras norų atlikimas.
Prakasha – Šviesa; apšvietimas.
Prakriti – Gamta [visata]; pasireiškęs pasaulis.
Prakritilayanam – Jogai, kurie sulieti su prakriti.
Pramada – Uždelsimas.
Pramana – Teisingos atitinkančios žinios.
Pramanani – Teisingo žinojimo šaltiniai.
Pranavah – Aum.
Pranajama – Kvėpavimo ir pranos kontrolė.
Pranasya – Kvėpavimas.
Pranidhanat – Atsidavimas.
Prapti – Gebėjimas pasiekti visur.
Paryavasanam – Išsiplėtimas.
Prasadanam – Išsivalymas; nuraminimas; malonė.
Prasankhyane – aukščiausioje meditacijoje.
Prasupta – Miegantis [neveikiantis].
Prati – Kryptyje.
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Pratibha – Intuicija.
Pratiyogi – Atitinkantis.
Pratipaksa – Priešingybė.
Pratipattih – Žinojimas.
Pratiprasava(h) – Involiucija.
Pratisedhartham – Pašalinimui.
Pratistha(m) – Pagrįstas; nustatytas.
Pratyabhijna – Prašviestas žinojimas.
Pratyaya – Proto turinys.
Pratyak – Perverstas; pasuktas į vidų.
Pratyaksa – Tiesioginis suvokimas; juslinis suvokimas.
Pratyahara – Pašalinimas [paėmimas atgal].
Prachchhardana – Iškvėpimas (rečaka).
Prashanta – Ramus.
Punah – Iš naujo.
Punya – Geras darbas, nuopelnas.
Purvaka – Sekantis už.
Purvah – Ateinantis prieš.
Purvesam – Tie, kas ateina vėliau.
Purusa – Švari sąmonė.
Purusavishesa – Ypatinga sielos giminė.
Purusajnanam – Purušos Žinojimas.
Purusakhyateh – Tikrasis purušos žinojimas.
Purushartha – Sąmonės paskyrimas.
Phala(m) – Rezultatai.

R

Raga – Įsitraukimas; prisirišimas.
Rajas – Aktyvi ir besikeičianti [svyruojanti] sąmonės ir gamtos būsena.
Ritam – Galutinė tiesa [esmė].
Ritambhara – Pilnas patirties; kosminė harmonija.
Rupa – Forma.
Ruta – Kalba.

S

Savikalpa – Suderinamas su juslinėmis, verbalinėmis ir esminėmis [tikrosiomis] žiniomis.
Savitarka – Suderinamas su mąstymu, išsireiškimu žodžiais.
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Savichara – Su atspindėjimu; su apmąstymu.
Sagunopasana – Praktika arba nusilenkimas su objektu arba dievybe.
Sada – Visada.
Sadhaka – Jogos arba dvasinių sekėjų kelias.
Sadhana – Nepertraukiama joginė praktika ir pastangos.
Saksatkaranat – Tiesioginiu suvokimu.
Samadhiprajna – Proto gebėjimai, atsirandantys nuo samadhi patirties.
Samaya – Aplinkybės.
Samana – Ypatinga kūno prana.
Samapattih – Pilnas įsitraukimas; pilnas priėmimas; pabaiga; aukščiausias taškas.
Savbandha – Santykis.
Sambodha(h) – Žinios.
Samvega – Pabėgti.
Samvedanam – Žinantis apie.
Samyoga – Ryšys; tampantis kartu.
Samprajnatah – Samadhi su apšvietimu.
Samprayogah – Bendrumas.
Samskara – Nuslėptas mentalinis atspaudas; sąmonės sėkla.
Samskarashesa – Kuriame pasilieka tik mentalinių įspaudų pėdsakai.
Smshaya – Abejonės.
Sanga – Prisirišimas.
Sanjna – Suvokimas.
Sankara(h) – Susipainiojimas.
Sankirna – Atvestas į betvarkę; sumaišytas.
Santosa – Pasitenkinimas (viena iš nijamų).
Sarvabhauma – Universalus.
Sarvabhuta – Visos gyvos būtybės.
Sarvajna – Visažinis.
Sarva(m) – Viskas.
Sarvartham – Viską turintis savyje, viską pasiekiantis.
Satya – Teisingumas (viena iš jamų).
Satyam – Santykinė tiesa.
Satkara – Pagerbimas.
Sattva – Švari ir rami proto arba gamtos būsena.
Sah – Tas.
Sahabhuvah – Atitinkantis požymius.
Sva – Savo asmeninio.
Svabuddhi – Savęs suvokimas.
Svabhasam – Save apšviečiantis.

217



Svadhyaya – Savišvieta; raštų studijavimas.
Swami svami – Pačio savęs Viešpats.
Svapna – Sapno būsena.
Svarupa – Savo asmeninė egzistuojanti prigimtis.
Svarupyam – Atpažinimas.
Siddha – Nusimanantis, žinovas.
Siddhi – Tobulumai; psichinės jėgos.
Smaya – Puikybė.
Smritayah – Atmintis.
Smritih – Atmintis.
Stambhe – Pristabdymas.
Styana – Bukumas.
Sthani – Dievybės: dievai.
Sthiti – Stabilumas.
Sthitou – Būdamas fiksuotu.
Sthula – Grubus.
Subija – Su sėkla samadhyje.
Sukha – Laimė.
Suksma – Subtilus.
Surye – Saulė.

Š

Shabda – Žodis; garsas; mantra.
Shaithalya – Susilpninimas.
Shakti – Jėga, galia.
Sharira – Kūnas.
Shaucha – Išvalymas (viena iš nijamų).
Shvasaprashvasa (yah) – Įkvėpimai ir iškvėpimai kvėpavime.
Shilam – Kokybės.
Shravana – Klausymo gebėjimas.
Shraddha – Tikėjimas.
Shrotra(m) – Klausa, ausis.
Shruta – Širdis.
Shuddhau – Išvalymas.
Shunyanam – Be; tuščias.
Shunyah – Tuščias; tuštuma.
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T

Tada – Tada.
Tadakara – Forma to.
Tadanjnanata – Priimantis kažko spalvą.
Taduparaga – Objektas, atspindėtas prote.
Tamas – Buka, inertiška proto ir gamtos būsena.
Tantram – Priklausomas.
Tanu – Subtilus.
Tapa(h) – Asketizmas; mentalinių užsiteršimų sunaikinimas; stipri kančia (taip pat viena iš nijamų).
Tara – Žvaigždės.
Taraka – Esantis už ribos.
Tasya – To.
Tat – Tas.
Tatah – Nuo to.
Tatprobhoh – Ant jo valdovo.
Tatstha – Į kurį jis remiasi.
Tattva(m) – Principas; būtybė.
Tattva darshana – Tiesioginis suvokimas.
Tattva chintana – Stebėjimas ir apmąstymas (atspindys).
Tatra – Ten; dviejų; toje būsenoje.
Tvat – Dėka.
Tivra – Įtemptas.
Trisna – Troškimas; noras.
Tulya – Lygus.
Turiya – Ketvirta sąmonės būsena; nepasireiškusi purušos būsena.
Tyaga(h) – Pasiaukojimas; išsižadėjimas.
Traya(m) – Trys; grupė iš trijų.

U

Ubhaya – Abu.
Udana – Pranos tipas kūne.
Udaranam – Išplėstas.
Udita – Pasireiškęs.
Uktam – (Yra) pasakytas.
Upasarga – Trikdžiai.
Uparaktam – Nuspalvintas.
Utkrantih – Levitacija.
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Utpairna – Kilęs.

V

Vairagyabhyam – Per neprisirišimą.
Vairagya(m) – Troškimo noro nebuvimas.
Vairatyagah – Atsisakymas nuo agresijos.
Vaisharadye – Po tobulo viešpatavimo įgavimo.
Varana – Trikdžiai; uždangalas.
Varta – Kvapas [uoslė].
Vasanam – Noras.
Vasananam – Potencialus noras.
Vastu – Objektas.
Vastusaye – Objekto atitikimas.
Vahita – Srautas.
Vachakah – Nustatytojas; rodiklis.
Vashikara(h) – Kontrolė; viešpatavimas.
Vashitva – Objektų kontrolė (siddhi).
Vedana – Lytėjimas.
Vibhaktah – Atskiras; puikus.
Viveka – Atskyrimas.
Vivekakhyati – Atskiriantis suvokimas.
Vivekanimnam – Polinkis į atskyrimą.
Videha – Negimęs jogas.
Vijnana Bhikshu – Patandžalio teksto komentatorius, kuris parašė Jogasara Sangrahą.
Vidharanabhyam – Kvėpavimo (kumbhakos) užlaikymas.
Vikalpa(h) – Fantazija; atvaizdas.
Vikaranabhavah – Laisvė nuo juslinio atsitraukimo.
Viksepa – Proto atitraukimas.
Viksipta – Besiblaškanti proto pokyčių būsena.
Vinivrittih – Pilnas sustojimas.
Viparyaya(h) – Neteisingos žinios; aptemimas.
Virama – Sustabdymas.
Virya – Energija; stipri valia; drąsa.
Visaya(h) – Juslinio suvokimo objektai.
Vitaraga – Žmogus be norų ir troškimų.
Vitarka – Apmąstymas; mąstymas; įsitraukimas.
Vitrisnasya – Tas, kuris laisvas nuo norų.
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Vichara – Atspindys.
Vichchhedah – Pertrauka; sustojimas.
Vichchhinna – Išskaidytas.
Visayavati – Juslinis; jausmų.
Vishesah – Ypatingas; nustatytas; su skirtumu.
Vishoka – Be liūdesio.
Vrittayah – Proto atvaizdas.
Vritti – Atvaizdas arba sąmonės modeliai [einantys ratu]; pasikeitimai.
Vyuha – prietaisas.
Vyakta – Akivaizdus.
Vyakhyata – Paaiškintas.
Vyasa – Patandžalio darbo komentatorius, kuris parašė Jogabhasją.
Vyadhi – Liga.
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PATANDŽALIO JOGOS SŪTROS

(3 sinchroniniai vertimai)

Knygos tekstas dalinai išverstas iš jogos klubo OUM.RU knygos 
Йога-сутры Патанджали (11 синхронных переводов)

Originalaus teksto suvedimas, redakcijos taisymas ir viršelis

PAVEL KONOROVSKIJ

Vertimas į lietuvių kalbą

RIMANTAS GENYS

Originalios knygos tiražas 1000 egz. Užsakymas BZK-04149-16.

Originali knyga rusų kalba atspausdinta 
AO „Pirmoji pavyzdinė tipografija“, 
filiale „Spaudos namai – VIATKA“.

Moskovskaja 122, 610033, Kirovas, Rusija.
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