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Įvadas

Šiva samhita – tai vienas iš trijų klasikinių hatha jogos traktatų kartu su „Hatha joga 
pradipika“ ir „Gheranda samhita“. Kaip ir visuose hatha jogos tekstuose, Šiva samhitoje aprašytos 
praktikos ir technikos, kurios padeda pasiekti asmeninio pažinimo aukštumas. 

Penkiuose skyriuose yra aprašytos žinios apie amžiną išmintį, karmos pasireiškimą, 
įvairius išsilaisvinimo metodus, detaliai aprašomas subtilių energetinių Nadi kanalų ir nervinių 
centrų veikimas kūne, duodamos praktinės rekomendacijos jogos praktikoms, įvardinama 10 pranos
rūšių, mudrų ir bandhų panaudojimas, aprašomi 4 mokinių tipai, dėmesio sutelkimo metodai, čakrų 
sistema, mantrų praktika.

Joga dirba su visais žmogaus lygmenimis: fiziniu, mentaliniu, emociniu, psichiniu ir 
dvasiniu. Šiva samhita yra reikšmingas tekstas jogos mokymo rinkinyje, kuris mokina mus įveikti 
subtilius Karmos sluoksnius ir realizuoti prigimtines sielos galimybes.

Nėra tiksliai žinoma kas ir kada parašė Šiva samhitą. Pirmasis žinomas vertimas į anglų 
kalbą buvo atliktas Shri Chandra Vasu 1884 metais.

Šis tekstas bus naudingas visiems jogos praktikams, siekiantiems pagilinti savo 
asmeninės praktikos lygį ir pasitarnaus jų vidinei transformacijai, dvasiniam prabudimui, fizinei bei 
mentalinei gerovei.

Šiva samhita buvo išversta iš jogos klubo OUM.RU tinklapio. 

Iš rusų kalbos išvertė Rimantas Genys.
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1 dalis

Vienintelis egzistavimas

Žinios amžinos, jos neturi nei pradžios, nei pabaigos ir iš tiesų niekas kitas ir neegzistuoja. 
Skirtumai, kuriuos mes matome pasaulyje – sąlygotų juslių pasekmės. Kai šis sąlygojimas 
nutraukiamas, tuomet šios žinios (Džniana) – vienos vienintelės ir nieko kito nepasilieka

1.2. Aš, Išvara, mano numylėtų gerbėjų ir duodantysis viskam, kas sukurta (galimybę) dvasiniam 
tobulėjimui, skelbiu Jogos mokslą

1.3. Jame atmetami visi tie besiginčijančiųjų mokymai, kurie veda į klaidingą žinojimą. Jis paskirtas
dvasiniam išsilaisvinimui tų, kurių protas nesiblaško (į pašalinius dalykus) ir kuris pilnai nukreiptas 
į mane

Nesutampančios nuomonės

1.4. Kai kurie šlovina teisingumą, kiti išsivalymą ir asketizmą; kai kurie šlovina atleidimą, kiti 
lygybę ir tikrumą [tyrumą]

1.5. Kai kurie šlovina išmaldos davimą, kiti paaukojimus kažkieno iš protėvių garbei. Kai kurie 
aukština veiksmus (Karma), kiti galvoja, kad atsiskyrimas (Vairagija) tinkamesnis

1.6. Kiti šlovina namų šeimininko pareigas, kiti prisilaiko aukojimo ugnies, kaip aukščiausiojo

1.7. Kai kurie šlovina mantra-jogą, kiti – dažną lankymąsi piligrimystės vietose. Tiek skirtingi 
Keliai, kuriuos žmonės skelbia išsilaisvinimui

1.8. Būdami skirtingai susiję pasaulyje, netgi tie, kurie laisvi nuo nuodėmių, be žodžių žino, kokie 
veiksmai geri, o kokie blogi ir priveda prie prieštaravimų

1.9. Tie, kurie laikosi šio mokymo, atlikdami gerus ir blogus poelgius, pastoviai keliauja per 
pasaulius ir gimimo-mirties ciklus, susijusius atšiauriu būtinumu
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1.10. Vieni išminčiai tarp daugelio ir karštai atsidavę Tyrinėjant paslaptingą, tvirtina, kad sielų yra 
daugybė, jos amžinos ir visur esančios

1.11. Kiti sako: „Tik apie tuos dalykus galima pasakyti, kad jie egzistuoja, kurie suvokiami 
jausmais; nieko nėra už jų – kur gi dangus ir pragaras“. Toks jų tvirtas tikėjimas

1.12. Treti tiki, kad pasaulis yra sąmonės srautas ir nematerialios būtybės; kai kurie Tuštumą vadina
didingiausia. Kiti tiki į dvi būtybes: materiją (Prakriti) ir dvasią (Purušą)

1.13. Taip vieni tikėdami į įvairius mokymus, nusisukę nuo aukščiausiojo šaltinio, atitinkant savo 
suvokimą ir išsilavinimą galvoja, kad šis pasaulis – be Dievo

1.14. Kiti tiki, kad yra Dievas, pagrįsdami savo patvirtinimus įvairiais nepalaužiamais argumentais, 
remiasi tekstais, skelbiančiais skirtumą tarp sielos ir Dievo, rūpinasi nustatant tai, kad Dievas 
egzistuoja

1.15. Šie ir daugelis kitų išminčių su begaliniais skirtingai vardais, paskelbtais Šastrose vedantys 
žmogaus protą į paklydimą

1.16. Neįmanoma čia aprašyti jų mokymo, pilno kivirčų ir pasitenkinimo savimi – taip žmonės 
blaškosi šiame pasaulyje, būdami tolimi nuo išsilaisvinimo kelio

Joga – vienintelis teisingas metodas

1.17. Išstudijavusiems visą Šastrų (mokymą) ir gerai jį apmąsčiusiam vėl ir vėl, ši joga-šastra bus 
atrasta kaip vienintelis tikras ir stabilus mokymas

1.18. Po to, kai per Jogą visa, kas esmė bus pažinta, kaip tikra, visos pastangos turi būti nukreiptos į
tai, kad įgautų tai. Kokia tuomet nauda iš kitų mokymų?

1.19. Ši Joga-šastra, kuri tau dėstoma, yra Aukščiausiu laipsniu slaptas mokymas, kuris visuose 
trijuose pasauliuose gali būti atvertas tik dvasiniams žmonėms

Karma-kanda

1.20. Yra du keliai, sekantys Vedas – Karma-kanda (ritualai) ir Džniana-kanda (pažinimas). 
Kiekvienas iš jų savo ruožtu dalinasi į dvi dalis

1.21. Karma-kanda sudaryta iš nurodymų ir draudimų

1.22. Uždrausti poelgiai po jų atlikimo be abejonių priveda prie sekančios nuodėmės; tų veiksmų 
atlikimas, kurie neuždrausti, be abejonių priveda prie gerovės

1.23. [Nusakyti] nurodymai trigubi: nitja (reguliarūs), naimittika (laikini) ir kamja (pageidautini). 
Neatliekant nitjos arba kasdienių ritualų kyla nuodėmė. Iš kitos pusės, laikinos arba pageidautinos 
pareigos, būdamos nepadarytos, sukuria nuopelnus ar kaltę
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1.24. Veiksmų rezultatai dvejopi – dangus arba pragaras. Dangus būna įvairių rūšių, taip pat, kaip 
pragarai taip pat įvairūs

1.25. Geri poelgiai veda į dangų, nuodėmingi darbai veda į pragarą. Atlikimas – vienintelis 
rezultatas, Karma ir nieko daugiau

1.26. Gyvos būtybės mėgaujasi pasitenkinimais debesyse ir patiria daugybę nepakenčiamų kančių 
pragare

1.27. Nuodėmingų poelgių rezultatas – kančios, gerų poelgių – laimė. Dėl laimės žmonės pastoviai 
atlieka gerus poelgius

1.28. Kai kančios už blogus poelgius pasiliko praeityje, tuomet, be abejonės, turi vietą atgimimas. 
Tačiau ir kai gerų poelgių rezultatas išnaudotas, tai rezultatas bus toks pats

1.29. Net danguje patiriamos pavydo kančios aukštesniems kitų pasitenkinimams. Iš tiesų nėra 
abejonių tame, kad šis visas pasaulis pilnas sielvarto

1.30. Tie, kurie siekia klasifikuoti Karmą, skirsto ją į dvi dalis: gerus ir blogus poelgius. Ir tie, ir 
kiti, kiekvienas savaip, yra tikra vergovė įkūnytoms sieloms

1.31. Tie, kurie nesiekia savo veiksmų rezultatų šiame pasaulyje arba būsimame pasaulyje, gali 
atsisakyti nuo visų poelgių, kurie buvo padaryti, pamačius jų rezultatus. Panašiu būdu niekinant 
prisirišimą prie kasdienybės, jie gali panaudoti pačius save praktikoje

Džniana-kanda

1.32. Išmintingas jogas, supratęs Karma-kandos (veiksmų) esmę [tiesą], gali atsisakyti nuo jų ir, 
atmetęs visą gerovę ir nuodėmes, atsiduoti Džniana-kandai (žinojimui, išminčiai, žinioms)

1.33. Vediniai aforizmai apie tai, kad dvasia turi būti matoma ir be to, ji turi būti girdima – tikrieji 
gelbėtojai ir esminių žinių davėjai. Jie turi būti išstudijuoti su dideliu kruopštumu

1.34. Tas protas, kuris veda sekti gerovinį arba nuodėmingą kelią – tai Aš. Viskas šiame pasaulyje, 
kas juda ir nejuda – iš Manęs; Aš visus dalykus saugau, viskas panyra į mane (Pralajos metu), todėl,
kad niekas neegzistuoja be dvasios ir Aš yra ši dvasia. Daugiau neegzistuoja niekas

1.35. Kaip nesuskaičiuojamose taurėse pilnose vandens matosi Saulės atspindys, tačiau esmė viena, 
taip ir individai, kaip taurės, begaliniai, tačiau juos atgyvinanti dvasia viena, kaip Saulė

1.36. Panašiai taip, kaip sapne siela paprastu noru kuria daugybę objektų, o prabudus viskas 
pranyksta ir pasilieka tik viena siela, taip pat ir šis pasaulis

1.37. Panašiai taip, kaip dėl iliuzijos virvė panaši į gyvatę arba kriauklė į sidabrą, taip ir visas 
pasaulis sudėtas į Paramatmą (Visatos Dvasią)
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1.38. Taip pat, kaip po virvės pažinimo, dėl klaidingo žinojimo-priėmimo virvės už gyvatę – [tai] 
atmetama, taip ir prabudus žinojimui, atmetama ir daugybė šio pasaulio formų, kurių pagrindas 
iliuzija

1.39. Panašiai taip, kaip po kriauklės klaidingo pažinimo žinojimo – kriauklės priėmimą už sidabrą 
– atmetama, taip ir per dvasios pažinimą pasaulis pasirodo iliuzija

1.40. Kaip žmogui, kuris ištepė sau vokus tepalu, paruoštu iš rupūžės taukų, bambukas atrodo 
gyvate, taip ir pasaulis, kylantis iš Paramatmano, tik atrodo realus [tikras]

1.41. Panašiai taip, kaip pažinimas paverčia atrodančią gyvatę viso tik į virvę, taip ir dvasinės žinios
rodo pasaulio iliuziškumą. Kaip geltos paveiktai akiai viskas atrodo geltona, taip ir su neišmanymo 
(Avidjos) išnykimu, šis pasaulis pavirsta į Dvasią. Iliuziją, kuri trukdo tai pamatyti, pašalinti 
sunkiausia

1.42. Kai gelta išeina ir sergantis mato šviesą tokią, kokia ji yra iš tiesų, taip ir kai sugriaunamas 
neišmanymas, tikroji [esminė] dvasios prigimtis gali būti atrasta

1.43. Dabar taip pat, kaip virvė jau niekada daugiau nepasirodys gyvate, taip ir dvasia, kuri 
išsilaisvino nuo visų gunų (savybių) ir švari, niekada netaps (pasireiškusiu iliuziniu) pasauliu

1.44. Kai kurie išminčiai, gerai žinantys šventus raštus ir gavę dvasines žinias tvirtino, kad netgi 
dievai, tokie kaip Indra ir kiti, nėra amžini, yra veikiami gimimo, mirties ir pranykimo

1.45. Kaip burbuliukas jūros vandenyje, kylantis nuo vėjo šuorų, šis besikeičiantis pasaulis kyla iš 
dvasios

1.46. Visada egzistuoja tik vienis, daugybė egzistuoja ne visada. Ateina laikas, kai ji nustoja; visa 
daugybė [tai, ko yra daug, daugialypiškumas, įvairovė] kyla tik dėl iliuzijos

1.47. Viskas, kas buvo, egzistuoja [dabar] ir ateitis, turinti formas ir neturinti formų – visas šis 
pasaulis – visa tai sudėta į Aukščiausiąją Dvasią

1.48. Įteigus įteigimo valdovams atsiranda Avidja (neišmanymas). Tai – netiesos šaltinis ir visa jos 
būtis nereali. Kaip šis pasaulis, su visais prieš tai einančiais pagrindimais, gali būti tikras?

1.49. Visas šis pasaulis, matomas ir nematomas, pasireiškia iš proto. Nepripažįstantis kažko, įgauna 
užuovėją prote

1.50. Kaip erdvė persmelkia ąsotį vienu metu ir iš vidaus, ir iš išorės, taip viduje ir aplinkui to 
pastoviai besikeičiančio pasaulio egzistuoja vieninga visatos DVASIA

1.51. Kaip erdvė, kurią persmelkia penkios iliuzinės medžiagų būsenos (žemė, vanduo, ugnis, oras 
ir eteris), nesusimaišo su jais, taip ir dvasia nesusimaišo su šiuo pastoviai besikeičiančiu pasauliu

1.52. Nuo dievų žemyn, prie šio materialaus pasaulio, viskas persmelkta vieninga dvasia. Yra tik 
vienas SAT ČIT ANANDA (egzistavimas, sąmonė, palaima), viską persmelkianti ir neturinti sau 
lygių
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1.53. Kadangi ji [dvasia] neapšviesta niekuo kitu, tai ji – pati iš savęs šviečianti ir dėl šio paties 
savęs [šviesos] švietimo dvasios prigimtis yra šviesa

1.54. Kadangi dvasia pagal savo prigimti nėra apribota laiku arba erdve, tai ji begalinė, viską 
persmelkianti ir pilna paties savęs

1.55. Kadangi dvasia nepanaši į šį pasaulį, sudarytą iš penkių iliuzinių medžiagų būsenų ir jis turi 
savybę būti sugriaunamas (Pralajoje), tai ji [dvasia] amžina ir niekada nesugriaunama

1.56. [Dvasia, įvardinama kaip vyriška giminė] Be jo nėra kitų būtybių, todėl jis – vienintelis. Be jo 
visa kita – klaidinga, todėl tai tikrasis [esminis] egzistavimas [būtis]

1.57. Kadangi šis pasaulis sukurtas neišmanymo, tai sielvarto sugriovimas reiškia laimės įgavimą, o
per žinias ateina išsilaisvinimas nuo visų rūšių sielvarto. Todėl dvasia – tai palaima

1.58. Taip, kaip neišmanymas, kuris – pasaulio priežastis, sugriaunamas žinojimu, tai dvasia yra 
žinojimas [išmintis] iš šis žinojimas amžinas

1.59. Taip pat, kaip šis daugialypis pasaulis turi pradžią laike, egzistuoja Vienis, kuris – tikrasis Aš, 
nesikeičiantis laike; ir jis vienas ir nepasiekiamas

1.60. Visos išorinės būtybės su laiku bus sugriautos, tačiau dvasia, kuri neišreiškiama žodžiais 
(egzistuos) nesant bet ko kito [rėmuose]

1.61. Nei eteris, nei ugnis, nei oras, nei vanduo, nei žemė, nei jų derinys nėra tobuli. Tobula tik 
vienintelė dvasia

Joga ir Maja

1.62. Atsisakęs nuo visų klaidingų norų ir palikęs visus klaidingus pasaulio prisirišimus, jogas savo 
asmeninėje sieloje [dvasioje] mato Visatos dvasią ir jos tikrąją būtį

1.63. Pamatęs savo dvasią, o tai duoda laimę, [dvasia] randama pačiame savyje, su savo paties 
dvasios pagalba jis pamiršta šį pasaulį ir mėgaujasi nesugriaunama Samadhi palaima

1.64. Šio pasaulio Motina – Maja (iliuziškumas). Pasaulis buvo sukurtas ne iš kažkokių kitų 
principų, (o iš Majos). Kai ši Maja pradingsta – tuomet ir pasaulis, be abejonės, nustoja egzistuoti

1.65. Tas, kam šis pasaulis yra tik pasitenkinimas, nežino Majos pagrindo ir neras jokios laimės 
turtuose, kūne ir kituose pasitenkinimuose

1.66. Šis pasaulis pagal santykį į žmogų kyla trijuose skirtinguose aspektuose – draugiškame, 
priešiškame ir abejingame. Toks pasaulietiškų dalykų pagrindas. Taip pat yra skirtumas būtybėse – 
jos geros, piktos arba abejingos

1.67. Vien tik dvasia, per atskyrimą, iš tiesų yra ir sūnus, ir tėvas. Šventi tekstai aprašo pasaulį, kad 
grįžtų (atgal) iš Majos iliuziškumo. Jogas (sau) sunaikina šį daugybės pasireiškimų [įvairovės] 
pasaulį suprasdamas, kad jis [pasaulis] – tik neteisingo tikėjimo rezultatas
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Paramahansos nustatymas

1.68. Kai kas nors išsilaisvina nuo begalinių atskyrimų ir egzistavimo būsenų, tokių, kaip kasta, 
asmenybė ir panašių, tuomet jis gali pasakyti, kad jis – nematomas protas ir švari vienovė

Atsiradimas arba evoliucija

1.69. Valdovas panorėjo sukurti visus savo kūrinius. Iš jo valios pasirodė ir Avidja (neišmanymas) 
– šio iliuzinio pasaulio motina

1.70. Įvyksta švaraus Brahmano ir Avidjos susijungimas, iš kurio kyla Akaša (erdvė, eteris)

1.71. Iš Akašos kyla oras, iš oro kyla ugnis, iš ugnies – vanduo, iš vandens – žemė. Tokia subtilių 
emanacijų tvarka

1.72. Iš Akašos – oras, iš oro derinio su Akaša kyla ugnis, iš trigubo Akašos, oro ir ugnies derinio 
kyla vanduo ir iš šių keturių derinio atsiranda žemė

1.73. Akašos savybė – garsas, oro – judesys ir prisilietimas, ugnies – forma, vandens – skonis, 
žemės – kvapas. Ir tame nėra prieštaravimų

1.74. Akaša turi vieną savybę, oras – dvi, ugnis – tris, vanduo – keturias, žemė – penkias savybes: 
garsas, prisilietimas, skonis, forma ir kvapas. Tai paskelbė išmintingas

1.75 Forma suvokiama akimis, kvapas – nosimi, skonis – liežuviu, prisilietimas – oda, garsas – 
ausimi

1.76. Tai – suvokimo organai

1.77. Iš proto kyla visas pasaulis, matomas ir nematomas ir nepriklausomai nuo to, yra pasaulis ar 
nėra, egzistuoja tik vienas viską apimantis [bendras] protas

1.78. Žemė (Muladharoje) ištirpsta Vandenyje (Svadhistanoje), Vanduo ištirpsta Ugnyje 
(Manipūroje), Ugnis nuslopinama Oro (Anahatoje), Orą pagrobia Eteris (Višudhoje), Eteris 
įsiurbiamas į Avidją, kuri pranyksta Brahmane (Sahasraroje)

1.79. Egzistuoja dvi jėgos – Vikšepa (žemyn einanti energija) ir Avarana (transformuojanti 
energija), kurios – Didingas Potencialumas; ir jėga, ir jų forma – palaima. Maha Maja (Didingasis 
Iliuziškumas), kai ji už proto ir materialių formų ribų, turi tris atributus: Sattva (harmonija), Radžas 
(aktyvumas, energija) ir Tamas (inercija)

1.80. Kai Avidjoje vyrauja Tamas, ji išreiškia save kaip Durga. Protas, valdantis per ją, vadinasi 
Išvara (Šiva)

1.81. Kai Avidjoje vyrauja Sattva, ji išreiškia save kaip nuostabi Lakšmi. Protas, tuomet valdantis 
per ją – tai Višnu
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1.82. Kai Avidjoje vyrauja Radžas, ji išreiškia save kaip išmintingoji Sarasvati; protas, valdantis per
ją, vadinamas Brahma

1.83. Dievai, tokie kaip Šiva, Brahma ir Višnu, visada yra didingoje dvasioje. Kūnai ir visi 
materialūs objektai – įvairūs Avidjos pasireiškimai

1.84. Išminčiai taip paaiškina pasaulio sukūrimą – tattvos (elementai) ir atattvos (ne elementai) 
sukurti taip ir ne kitaip

1.85. Kai dalykams priskirtos savybės, tuomet kyla skirtumai dėl žodžių ir vardų, tačiau realaus 
skirtumo tarp jų nėra

1.86. Todėl visi šie daiktai ir neegzistuoja, o egzistuoja tik Didingasis Vienis [Didingoji Vienovė], 
kuris išreiškia save juose. Nors daiktai nerealūs, tačiau kaip realaus atspindys, jie jų egzistavimo 
laiku atrodo iš tiesų egzistuojantys

1.87. Egzistuoja tik pilna palaima atlikta ir viską persmelkianti Vienovė ir nėra nieko kito. Kas 
pastoviai pasiekia šį žinojimą, tas laisvas nuo sielvarto ir atgimimo mirčių rato

1.88. Kai to žinojimu, kad viskas yra tik iliuzinis įsivaizdavimas ir per proto atsisakymą nuo kito 
pasaulio suvokimo, šis pasaulis ištirpsta Vienyje, tuomet protas su visu aiškumu pasiekia, kad 
egzistuoja tik viena ir nieko daugiau. Karma duoda Dživai (sielai) kūną

1.89. Iš Annamaja Košos, nuo tėvo ir atitinkant [pagal] savo praėjusią Karmą, žmogiška siela 
atgimsta. Todėl išminčius bausme laiko šį puikų kūną, egzistuojantį dėl kančios už praėjusios 
Karmos darbus

1.90. Šis kančių ir pasitenkinimų šventykla (žmogiškas kūnas), sudarytas iš mėsos, kaulų, nervų, 
kraujo ir persmelktas kraujagyslėmis, egzistuoja tik dėl kančių ir sielvarto

1.91. Šis kūnas, Brahmos buveinė, sudarytas iš penkių elementų – Brahmanda (Brahmos kiaušinis 
arba mikrokosmas), buvo sukurtas dėl pasitenkinimų ir kančių

1.92. Sujungus dvasią (Šivos) ir materiją (Šakti), ir per jų tarpusavio įsiskverbimą vienas į kitą 
pagimdyti visi kūriniai

1.93. Iš penkiagubos visų subtilių elementų kombinacijos, šiame pasaulyje sukurti nesuskaičiuojami
grubūs objektai. Protas – tai, kas yra jų apribota dėl karmos – tai Dživa. Dživa mėgaujasi savo 
darbų rezultatais šiame pasaulyje, sudarytame iš penkių elementų

1.94. Pagal praėjusios Karmos visų Dživų veiksmus, Aš reguliuoju jų likimus

1.95. Iš materijos saitų ir per savo Karmą dživos gauna skirtingus vardus. Į šį pasaulį jie [dživos] 
ateina vėl ir vėl, kad patirtų savo Karmos pasėkmes

1.96. Kai Karmos vaisiai [rezultatai] jau patirti, Dživa ištirpsta Parabrahmane
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2 dalis

Mikrokosmosas

2.1. Šiame kūne Meru – stuburas – apsuptas septynių salų. Ten išsidėsčiusios upės, jūros, kalnai, 
laukai ir šių laukų valdovai

2.2. Ten pranašai ir išminčiai, o taip pat visos žvaigždės ir planetos. Ten – šviečiančios 
piligrimystės vietos; šventyklos ir tie, kurie valdo šventyklas

2.3. Saulė ir mėnulis, sukūrimo ir sugriovimo šaltiniai, taip pat juda kūne. Eteris, oras, ugnis, 
vanduo ir žemė taip pat čia

2.4 Visos būtybės, kurios gyvena trijuose pasauliuose, taip pat gali būti atrastos kūne. Apsupdamos 
Meru, jos užimtos savais reikalais

2.5. Įprasti žmonės to nežino. Tai žinantis – jogas

2.6. Šiame kūne, kuris vadinasi Brahmanda („Brahmos Kiaušinis“, mikrokosmosas), yra mėnulis 
skleidžiantis nektarą. Jis yra stuburo pagrindo viršuje (Soma čakroje) ir turi 8 Kala

2.7. Jos „veidas“ nukreiptas į apačią ir jis dieną ir naktį skleidžia [lašina] nektarą. Šis nektaras 
skirstomas į dvi subtilias formas

2.8. Viena iš jų pagal Idą eina per kūną, kad maitintų jį, kaip dangiškosios Gangos vandenys

2.9. Šis pieno (mėnulio) spindulys iš kairės (Ida). Kitas spindulys, spindintis, kaip didingojo 
džiaugsmo šaltinis, eina per vidurinį kanalą (sušumną ir jis yra valdomas mėnulio)

2.10. Meru papėdėje išsidėsčiusi saulė, turinti 12 Kal, o iš dešinės išsidėsčiusi Pingala kūrimo 
valdovas. Jo srautas nukreiptas į viršų

2.11. Saulė sugeria mėnulio skleidžiamą nektarą ir ši saulė juda po visą kūną
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2.12. Dešinysis kanalas, Pingala, simbolizuoja Saulę, Nirvanos davėju [nešėju]. Kūrimo ir griovimo
valdovas juda jame, praeidamas dėkingus ženklus ekliptikoje

2.13. Kūno 350000 Nadi. Iš jų ypatingą reikšmę turi tik 14

2.14-15. Sušumna, Ida, Pingala, Gandhari, Hastidžihvika, Kuhu, Sarasvati, Puša, Šankhini, 
Pajasvini, Varuni, Alambuša, Višvodari ir Jašasvini. Iš jų Ida, Pingala ir Sušumna – svarbiausi

2.16. O iš jų pats didingiausias – Sušumna ir jį ypatingai myli jogai. Kiti Nadi pavaldūs jam

2.17. Šie Nadi panašūs į plonus lotoso audinius ir jų viršūnės nuleistos žemyn. Jie prilaikomi 
stuburo ir simboliškai yra [laikomi] Saulė, Mėnulis ir Ugnis

2.18. Viduje Sušumnos yra Čitrini-nadi, joje – subtiliausias iš visų praėjimų, vadinamas 
Brahmarandhra

2.19. Spindinti penkiomis spalvomis, judanti Sušumnos centre, ši Čitrini – pati gyvybinė šerdis ir 
viso kūno, ir Sušumnos

2.20. Tai ją, duodančią džiaugsmą ir nemirtingumą, Šastros vadina „dangišku keliu“. Jogas, 
medituojantis į tai, sugriauna visas kliūtis

2.21. Dviemis pirštais aukščiau anuso ir dviemis pirštai žemiau lytinių organų yra Adhara lotosas 
(Muladhara), turintis keturių pirštų dydį

2.22. Adhara lotoso pagrindas – nuostabus Joni trikampio formoje, šventas ir saugantis visų Tantrų 
paslaptis

2.23. Joni – aukščiausioji dievybė Kundalini, susisukusi kaip gyvatė į tris su puse susisukimų. Ji – 
Sušumnos „burnoje“ (t. y. Prie įėjimo į Sušumno)

2.24. Jėga kurianti pasaulį visada susijusi su kūrimu, ji taip pat ir kalbos dievybė, tačiau 
nepasireiškusios kalbos. Visi dievai aukština ją

2.25. Iš kairės Ida. Apsivejanti aplinkui Sušumną ji eina prie dešinės nosies šnervės [kituose 
šaltiniuose nurodo, kad Ida atitinka kairės nosies šnervę]

2.26. Iš dešinės Pingala. Apsivejanti Sušumną, ji eina prie kairės nosies šnervės [kituose šaltiniuose 
nurodo, kad Pingala atitinka dešinės nosies šnervę]

2.27. Sušumna yra tarp Pingalos ir Idos. Pas ją šešios dalys, šeši lotosai, šešios jėgos, žinomos 
jogams

2.28. Pirmos penkios Sušumnos dalys žinomos skirtingais vardais ir jos bus aprašytos toliau pagal 
būtinybę

2.29. Kiti Nadi, kildami iš Muladharos, eina į skirtingas kūno dalis: į liežuvį, į lytinius organus, į 
anusą, į akis, kojas, kojų pirštus ir rankas, pilvo organus
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2.30. Iš šitų 14 Nadi išeina gerokai mažesnės atšakos taip, kad jų palaipsniui pasidaro 350000 ir jie 
išsidėstę savo vietose

2.31. Šie Nadi paplitę po visą kūną, jie pojūčių laidininkai ir jie reguliuoja Pranos judėjimą

2.32. Pilve dega virškinimo ugnis, išsidėsčiusi „saulės“ srityje ir turinti 12 Kala. Žinok, kad tai – 
Vaišvanaros ugnis. Jis gimsta iš dalies Mano asmeninės energijos ir energijos, kurios šaltinis – 
skirtingų kūrinių kūnai, vartojami maistui

2.33. Ši ugnis palaiko gyvenimą, duoda jėgą ir maitinimą, daro kūną pilną energijos, pašalina ligas 
ir dovanoja [suteikia] sveikatą

2.34. Išmintingas jogas, uždegantis šią Vaišvanaros ugnį atitinkamai su savo ritualais, kiekvieną 
dieną atneša maistą paaukojimui, sekdamas savo guru mokymą

2.35. Šis kūnas, vadinamas Brahmanda, turi daug dalių. Aš įvardinsiu tik svarbiausius iš jų, kuriuos 
reikia žinoti

2.36. Visų čia įvardinti neįmanoma

Dživatma

2.37. Šiame kūne yra [gyvena] Dživa (siela) – viską persmelkianti, pagrąžinta nesuskaičiuojamais 
norais ir prikaustyta prie kūno Karma

2.38. Dživa turi daugybę savybių ir yra visų įvykių priežastis, patirdama savo Karmų rezultatą, 
sukauptą praėjusiame gyvenime

2.39. Viskas, kas priskiriama pasitenkinimams ar kančioms, pagimdyta Karmos. Visos būtybės 
mėgaujasi arba kenčia atitinkamai pagal savo veiksmų rezultatus

2.40. Norai, kurie iššaukia pasitenkinimą ir skausmą, sukuriami Dživos atitinkamai pagal praėjusią 
Karmą

2.41. Dživa, kurioje vyrauja geri ir derami [to verti] veiksmai, kitą gyvenimą gauna laimingą

2.42. Dživa, kurioje vyrauja pikti [blogi] darbai, niekada nepasiliks ramybėje

2.43-2.44. Dėl savo asmeninių Karmų sugedimo žmogus pamiršta Brahmaną dėl materialaus 
pasaulio. Iš norų kyla visi aptemimai. Juos pašalinti sunku, tačiau pasaulio nerealumo pažinimas 
neša išsigelbėjimą ir tuomet norai [yra] sugriaunami

2.45. Matoma objektyvaus pasaulio realybė – iliuzinė

2.46. Ši iliuzija gyvena iki tol, kol neigiamas Brahmano egzistavimas

2.47. Giliu pažinimu šie aptemimai išsisklaido
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2.48. Kas nemato Brahmano, tas mato tik daugybę išsibarsčiusių dalykų

2.49. Vienintelis vertas šio kūno vartojimas – kaip įrankis Nirvanos pasiekimui

2.50. Per įvairius gimimus Dživą lydi pirminiai norai (Vasanos)

2.51. Jeigu praktikuojantis Jogą nori perplaukti šio pasaulio vandenyną, jis turi atlikti savo ašramo 
pareigas, atsisakyti nuo savo veiksmų [darbų] rezultatų

2.52. Nirvana ne tam, kuris prisirišęs prie juslinių objektų ir juslinių pasitenkinimų

2.53. Kai žmogus tiesiogiai mato esmę, tuomet ritualai jam nėra būtini

2.54. Tikslas pasiekiamas tik per pažinimą. Kai žemutinės Tattvos (kokybės, savybės) pašalintos, 
tuomet atsiranda mano Tattva
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3 dalis

Jogos praktika

3.1. Širdyje yra spinduliuojantis lotosas su 12 žiedlapių, ant jų – 12 raidžių: ka, kha, ga, gha, na, ča, 
čha, dža, džha, n, t, tha. Čia vyrauja [gyvena] Prana, nuspalvinta įvairiais norais, lydimais praėjusių 
veikimų (Karma), kuri neturi pradžios ir sujungta su Ahamkara (savęs suvokimu)

3.2.Visi Pranos pokyčiai [įvairovės] čia negali būti aprašyti

3.3-3.5. Prana. Apana, Samana, Udana, Vjana, Naga, Kurma, Krikara, Devadatta, Džnanandžana – 
dešimt pagrindinių Pranos rūšių

3.6. Iš jų pirmos penkios – svarbiausios, o Prana ir Apana – aukščiausios

3.7. Prana yra širdyje, Apana – anuso srityje, Samana apie bambą, Udana – gerklėje, Vjana juda po 
visą kūną

3.8. Likusios penkios atlieka funkcijas: raugėjimas, alkis, troškulys, žiovulys ir žagsėjimas

3.9. Tas, kuris žino šį kūno mikrokosmą, būdamas laisvas nuo nuodėmių, pasiekia aukščiausią 
laiptą

Guru

3.10. Sėkmę Jogoje pasiekia [per] nesusilpninančią praktiką

3.11. Tik žinios, ištartos iš Guru lūpų galingos [turinčios galią] ir naudingos. Kitu atveju žinios 
bevaisės, silpnos ir gali pakenkti sveikatai

3.12. Tas, kuris visada klauso guru, tas pasiekia žinių rezultatus

3.13. Guru – tėvas, motina, Dievas. Jam verta tarnauti darbu, žodžiais ir mintimis

3.14. Gerbiantysis Guru pasieks visų įmanomų gerovių

15



3.15. Guru vertas visokeriopo pagerbimo

Adhikari

3.16. Tikėjimas, savikontrolė ir uoli praktika – štai sėkmės priežastis

3.17. Tas, kuris tenkinasi jusliniais malonumais, neturi tikėjimo, praradęs atsidavimą savo Guru, 
dalyvauja netvarkinguose susibūrimuose, atsiduoda klaidingiems ir beprasmiams ginčams, žiaurus 
savo kalboje – tas niekada nepasieks sėkmės

3.18. Reikalingos šešios sąlygos sėkmei: tikėjimas, pastovumas, [atsidavusi] pagarba Guru, bendros
vienybės dvasia, susilaikymas juslėse ir saikinga mityba

3.19. Praktikuoti reikia atitinkamai pagal metodus, kuriuos nurodė Guru

Vieta

3.20. Tegul jogas bus nukreipiamas į gerą ir malonią atsiskyrusią vietą, padaręs atsisėdimą iš Kūšos 
žolės, atsisės ten į Padmasaną ir pradės praktikuoti Pranajamą

3.21. Laikydamas kūną tiesiai, su rankomis, sujungtomis, kaip maldai, tegul jis pagerbs Guru ir 
šventuosius

Pranajama

3.22. Kvėpuok keisdamas dešinę ir kaire šnervę, užlaikydamas orą ant įkvėpimo, kaip galima ilgiau

3.23. Iškvepinėk lėtai ir ramiai

3.24. Daryk Kumbhakas (užlaikymus) po 20 kartų iš eilės

3.25. Taip praktikuoti reikia keturis kartus per parą: saulei kylant, dienos viduryje, saulėlydžio metu
ir nakties viduryje

3.26. Po trijų mėnesių kasdienių užsiėmimų Nadi bus pilnai išvalyti

3.27. Tuomet jogas išsilaisvins nuo savo trūkumų ir galės pradėti pirmą Jogos praktikos stadiją, kuri
vadinasi Arambha

3.28. Toliau einantys požymiai charakterizuoja tuos, pas kuriuos Nadi išvalyti

3.29. Jų kūnas tampa harmoningai išsivystęs, maloniai kvepia ir puikiai atrodo, iššaukia į save 
meilę. Yra keturios Pranajamos stadijos: Pradinė stadija: Arambha avastha. Susijungimo su 
aukščiausiuoju Aš stadija: Ghata avastha. Žinojimo stadija: Paričaja avastha. Galutinio tobulumo 
stadija: Nišpati avastha. Štai pirma Pranajamos stadija, Arambha avastha

3.30. Ji sugriauna visas nuodėmes ir sielvartą
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3.31. Jogas įgauna šias savybes: apetitą, geranoriškumą viskam [visiems], grožį, drąsą, entuziazmą 
ir jėgą

3.32. Dabar aš papasakosiu tau apie didingas kliūtis Jogoje. Atsikratęs jų, jogas lengvai perplauks 
pasaulio sielvarto vandenyną

Dalykai, kurių reikia atsisakyti

3.33. Jogas turi palikti tai: rūgštų maistą, sutraukiantį, aštrų, kartų, druską, garstyčias, aliejuje keptą 
maistą, rajumą, švenčiančius pasivaikščiojimus, maudymąsi iki saulės pakilimo, žiūrėjimą į ugnį, 
pasninką, tuščias kalbas, bendravimą su moterimis, kitas mintis apart Mokšos (išsilaisvinimo), 
melą, dualumą, puikybę, žiaurų elgesį su gyvūnais ir jų žudymą, priešišką santykį į bet ką, kas tai 
bebūtų ir svetimo savinimąsi

Priemonės

3.34. Dabar aš papasakosiu tau apie priemones, su kurių pagalba tu greitai pasieksi sėkmę Jogoje. 
Jeigu laikyti jas paslaptyje, sėkmė be abejonių ateis

3.35. Didingas jogas turi laikytis šių nusakymų: vartoti išvalytą aliejų, pieną, saldumynus, kamforą, 
kalbėti gerus žodžius, turėti atskirtą kambarį [kur niekas netrukdytų], klausyti kalbų apie esmę, 
atlikti savo namų pareigas be prisirišimo prie jų, šlovinti Višnu vardą, klausyti muziką, pakylėjančią
sielą, būti kantriu, pastoviu, visiems atleidžiančiu, griežtu sau, atlikti valomąsias procedūras, būti 
saikingu ir tarnauti Guru

3.36. Kai Prana eina per „saulę“, Pingalą (dienos metu), jogas turi vartoti maistą. Kai Prana eina per
„mėnulį“, Idą (naktį), jogas turi gultis miegoti

3.37. Pranajama negalima užsiiminėti nei po maisto, nei ant tuščio skrandžio. Prieš užsiėmimus 
reikia suvalgyti šiek tiek pieno ir aliejaus

3.38. Tas, kuris gerai įsitvirtino savo praktikoje, neturi poreikio šiems apribojimams. Tegul Sadhaka
(praktikuojantis jogą) valgys nedidelį kiekį (maisto) per vieną kartą ir praktikuoja Pranajamą 
kasdieną tam tikru metu

3.39. Kai jogas gali pagal savo valią reguliuoti (užlaikymą) oro ir sustabdyti kvėpavimą tokiam 
laikui, kokiam jis nori, jis pasiekė sėkmę Kumbhakoje (kvėpavimo užlaikyme). Ar yra dalykai, 
kurie dabar nėra pavaldūs jogui, po sėkmės Kumbhakoje?

Pirmas laiptas

3.40. Kai pirmoje Pranajamos stadijoje kūnas sukais, prakaitą verta įtrinti, kitaip jis praranda savo 
jėgą

Antras ir trečias laiptas

3.41. Antroje stadijoje kūnas dreba, o trečioje pašoka kaip varlę. Galų gale jis pakyla į orą
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Vaju-siddhi

3.42. Kai jogas, sėdintis Padmasanoje, galės pakilti į orą – jis įgavo Vaju-siddhi, kas sugriauna 
pasaulio tamsą

3.43. Tačiau kol jis to nepasiekė, tegul prisilaiko visų taisyklių ir apribojimų, išdėstytų aukščiau. 
Išmatų ir šlapimo kiekio sumažėjimas o taip pat miego sutrumpėjimas nurodys jo tobulėjimą 
Pranajamoje

3.44. Jis atsikratys nuo sielvarto, nuo ligų, nuo blogai kvepiančio prakaito, seilių ir kirminų

3.45. Kai gleivių, dujų ir tulžies kiekis daugiau nedidėja, tuomet galima neprisilaikyti griežtų 
nusakymų santykyje į dietą ir poilsį

3.46. Ir per didelis kiekis maisto, ir per mažas, ir pilnas jo nebuvimas jam nepakenks. Jogas įgauna 
Bhučari-siddhi: jis judės kaip varlė, šokinėjant ant žemės, kai ji išsigandusiai bėga nuo pliauškėjimo
delnais

3.47. Iš tiesų sunku užsiiminėti joga, tačiau tegul jogas eina į riziką, net jeigu jo gyvenimas laikysis 
ant plauko

3.48. Sėdėdamas atsiskyrusioje vietoje [kur niekas netrukdo] atsitraukęs nuo minčių ir jausmų, ir be
garsoo kartojant Pranavą (OM) jis sugriaus visas kliūtis

3.49. Pranajama jis išsilaisvins nuo visos savo Karmos, praeities ir dabarties

3.50-3.51. Su Pranajamos praktikos pagalba jis išsilaisvins nuo pasekmių tiek gerų, tiek ir blogų 
poelgių, susikaupusių per jo praėjusius gyvenimus

3.52. Perplaukdamas gerų poelgių ir nuodėmių vandenyną jis laisvai juda per tris pasaulius

Siddhos arba tobulumai

3.53. Jis (jogas) turi praktikuoti kvėpavimo užlaikymą trijų ghari metu (1,5 valandos). Tuo jis 
pasieks Siddhas

3.54. Vakja-siddhos – pranašystės [dovana, įgūdis], Kamačari – gėbėjimas persikelti į bet kokią 
erdvės sritį, Duradrišthi – aiškiaregystė, Prakajapravesana – gebėjimas įeiti į bet kokius kūnus, 
netinkamo metalo pavertimas į auksą, pavirtimas nematomu ir gėbėjimas judėti oru

Ghata avastha

3.55. Kai su Pranajamos pagalba jogas pasiekia Ghatos būseną, tuomet Visatoje nėra nieko, ko jis 
negalėtų atlikti

3.56. Ghata – tai ta būsena, kurioje Prana ir Apana, Nada ir Bindu, Dživatma ir Paramatma 
susijungia
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3.57. Kai jogas įgauna gebėjimą užlaikinėti kvėpavimą trijų valandų bėgyje, tuomet pasiekiama 
stebuklinga Pratjaharos būsena

3.58. Jis gali stebėti ir studijuoti bet kokius objektus, tačiau tuo metu jis pasilieka švarus ir 
netrikdomas. Kai skirtingų juslių veiksmų prigimtis žinoma, tuomet jis gali kontroliuotis

3.59. Kai jogas išmoksta atlikti vieną kumbhaką (kvėpavimo užlaikymą) aštuonių dandų bėgyje 
(danda – 24 minutės, viso 3 valandos ir 12 minučių), tai jį tuo metu galima palaidoti ir jis pasiliks 
nepažeistas

Paričaja

3.60. Po to jogas pasiekia Paričaja-avastha, kai Prana palieka „saulę“ ir „mėnulį“ (Idą ir Pingalą), 
pasilikdama nepajudinama ir netrikdoma Sušumnoje. Tuomet jogas įeina į Paričajos būsena

3.61. Kai Jogos praktikoje jis pasiekia veiksmų jėgą (Krija-šakti) ir praeina per Čakras, 
pasiekdamas esminę Paričajos būseną, tuomet jis mato trigumą Karmos efektą

3.62. Tuomet tegul jis sugriauna visas Karmas su OM pagalba, tuomet tegul atlieka Kaja-vjuha 
(skirtingų kūno skandhų organizacijos mistinį procesą), kad kentėtų ir mėgautųsi viename kūne be 
atgimimų

3.63. Tuomet tegul jogas praktikuoja penkių valandų Dharaną (koncentraciją) į Višnu, kuriuo 
pasiekiamas penkių elementų valdymas. Dabar jie negali jam pakenkti ir jis turi atlikti aštuonias 
Kumbhakas kiekvienoje iš čakrų

3.64. Tegul jogas praktikuoja šią Dharaną taip: penki ghatik (ghatika – tas pats, kas danda, 24 
minutės; viso 2 valandas) Muladharoje, Svadhistanoje, Manipūroje, Anahatoje, Višudhoje, Adžnoje

3.65. Išmintingas jogas, kuris pastoviai praktikuoja šią Dharaną, nemiršta šimto ciklų didingojo 
Brahmos bėgyje

Nišpatti

3.66. Pastoviai treniruodamasis jogas pasiekia Nišpatti avastha (tobulumo būseną). Jogas, sudeginęs
visas karmos sėklas, egzistuojančias iš pradžių, geria nemirtingumo vandenis

3.67. Kai Dživan-mukta (išsilaisvinęs dar gyvenime) pasiekė tobulą Samadhi ir gali iššaukti jį pagal
norą, tuomet tegul jogas sujungia Četana (sąmonę: nuo „Čitta“) su oru (Prana) ir kartu su Krijos-
šakti jėgą (su prabudusia Kundalini-Šakti) įvaldys šešias čakras ir ištirpins jas jėgoje, kuri – 
Džniana-šakti, žinojimo jėga

3.68. Žinantis Vaju-sadhaną, jis mato visų šio pasaulio kančių ir pasitenkinimų tuštumą

3.69. Kai patyręs jogas, padėdamas liežuvį į gomurio šaknį, gali gerti Prana-vaju, tuomet ateina 
pilnas visų Jogų ištirpimas ir jis daugiau neturi poreikio (netgi) Jogai
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3.70. Kai patyręs jogas, žinodamas Pranos ir Apanos veikimo dėsnius gali „gerti“ šaltą vandenį per 
burną sudėjęs varnos snapo formą, tuomet jis įgauna teisę į išsilaisvinimą

3.71. Tas išmintingas jogas, kuri kiekvieną rytą geria oro nektarą atitinkamai pagal savo taisykles, 
sugriauna nuovargį, senatvę ir ligas

3.72. Kai jogas, pasukęs liežuvį į viršų gali gerti nektarą, tekantį iš „mėnulio“, išsidėsčiusio taške 
tarp antakių, tai po mėnesio jis įveiks mirtį

3.73. Kai uždaręs liežuviu burną ir stebėdamas deivę Kundalini, jis geria nektarą, tekantį iš 
„mėnulio“, tai dar nepraėjus šešiems mėnesiams jis tampa išminčius

3.74. Kai ryte ir vakare jis geria orą per burną, sudėtą į varnos snapo formą, stebėdamas tuo 
judančią deivę Kundalini, jis pasveiksta nuo tuberkuliozės

3.75. Kai išmintingas jogas geria skystį dieną ir naktį per „varnos snapą“, jo ligos yra sunaikinamos 
ir jis įgauna aiškiaregystės ir aiškiagirdystės jėgas

3.76. Kai tvirtai suspaudus dantis ir pakėlus liežuvį į viršų, jogas geria nektarą labai lėtai, jis per 
trumpiausią laiką įveikia mirtį

3.77. Tas, kuris kasdieną daro šį pratimą šešių mėnesių bėgyje, išsilaisvina nuo visų nuodėmių ir 
ligų

3.78. Per metus jis tampa kaip Bhairava (Šiva), įgaus jėgas ir įveiks visus elementus

3.79. Jeigu jogas gali pasilikti pusės sekundės bėgyje su liežuviu, paverstu atgal, jis išsilaisvina nuo 
ligų, senatvės ir mirties

3.80. Niekada nenumirs tas, kuris sujungtas su Prana ir užsiima stebėjimu, pavertęs liežuvį atgal

3.81. Jis tampa kaip Kamadeva (nuostabus meilės dievas), jis nejaučia daugiau nei alkio, nei 
troškulio, nei poreikio miegui

3.82. Jis tampa visiškai abejingas pasauliui. Jam neegzistuoja kliūtys, jis gali persikelti bet kur

3.83. Jis išsilaisvina nuo atgimimų ir nuo gerovės, ir nuodėmių įtakos, mėgaudamasis amžina 
gerove

Asanos

3.84. Iš 84 Asanų aš paminėsiu Siddhasaną, Padmasaną, Ugrasaną ir Svastikasaną. Siddhasana

3.85. Kruopščiai prispaudus pėda Joni (tarpkojį), jogas turi padėti kitą pėdą virš lingamo (lytinio 
organo), fiksuodamas žvilgsnį tarp antakių. Jausmai nuraminti, kūnas visiškai tiesus

3.86. Ši poza – greitas būdas pasiekti tobulumą Jogoje
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3.87. Dėka šios pozos, jogas palieka pasaulį ir pasiekia aukščiausią tikslą. Visame pasaulyje nėra 
slaptesnės pozos nei ši. Stebėjimu, atliekamu šioje pozoje, jogas išsilaisvina nuo nuodėmių

Padmasana

3.88. Rankos sukryžiuotos, kojos sudėtos ant šlaunų, žvilgsnis į nosies galiuką, liežuvis prispaustas 
prie dantų šaknų. Smakras pakeltas, krūtinės ląsta išplėsta. Lėtai įkvepiant orą, pripildyk krūtinę ir 
iškvepinėk lėtai ir nepertraukiamu srautu

3.89. Ne kiekvienas, o tik išmintingas pasiekia tame sėkmę

3.90. Jis [suveda į] pusiausvyrą savo gyvybines jėgas, kurios dabar harmoningai teka per visą jo 
kūną

3.91. Pranajama Padmasanoje atveda jogą, žinantį Pranos veikimą į išsilaisvinimą

Ugrasana

3.92. Ištempęs kojas ir laikant jas atskirai, paimk rankomis galvą ir padėk ją ant kelių

3.93. Tas, kuris tai praktikuoja, pasiekia visas Siddhas. Ši Asana išvaro visą sielvartą [liūdesį, 
kančias] ir duoda Vaju-siddhi pasiekimą. Laikyk tai paslaptyje ir niekam neatverk

Svastikasana

3.94. Padėk padus ant šlaunų, sėdėk tiesiai ir laisvai. Tai vadinasi Svastikasana

3.95. Išmintingas jogas praktikuoja tai kvėpavimo sureguliavimui ir Vaju-siddhi pasiekimui

3.96. Tai taip pat vadinasi Sukhasana
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4 dalis

Mudros

Joni-Mudra. Šventas Kula gėrimas

4.1. Stipriai įkvėpęs fiksuok protą Adhara-lotose (Muladharoje) ir suspausk Joni (anusą)

4.2. Įsivaizduok meilės dievą Kamadevą, esantį Brahma-joni ir nuostabų, kaip gėlę Bandhuka 
(pentapetes Phoenicia, tropinis augalas), spindintį kaip 100000 saulių ir šaltą kaip 100000 mėnulių. 
Virš to (Brahma-joni) yra nedidelė subtili liepsa, kurios prigimtis švari sąmonė. Tuomet įsivaizduok
save susijungusį su šia liepsna

4.3. Įsivaizduok, kad ši liepsna kyla per Sušumną ir per visus tris kūnus jų tvarka. Kiekvienoje iš 
čakrų ši liepsna gimdo nektarą (Kulamrita), kurio esmė – didingoji palaima. Jo spalva – baltai 
rožinė ir šis nemirtingumo nektaras teka žemyn. Tegul jogas geria šį nemirtingumo vyną, kuris 
dieviškas, o paskui tegul iš naujo grįžta į Kulą (Muladharos sritį)

4.4. Tuomet tegul jis (jogas) iš naujo įeina į Kula Mantra-jogos (t. y. Pranajamos) praktika. Ši Joni 
(Brahma-joni Muladharoje) mano aprašyta atitinkamai su Tantromis

4.5. Tuomet tegul jis ištirps šioje Joni, kur šviečia Šivos prigimties mirties liepsna. Taip aprašytas 
didingos joni-mudros praktikos būdas. Esant sėkmei jame, nėra nieko, kas negalėtų būti pasiekta

4.6. Netgi Mantros, praradusios jėga, su Joni mudros pagalba duos išsilaisvinimą mokiniui, 
praėjusiam pašventinimo ritualą ir išsimaudžiusiame nektare 1000 kartų

4.7. Praktikuojantis Joni-mudrą nesusiteps nuodėme net jeigu užmuš 1000 brahmanų arba 
gyvenančius trijuose pasauliuose

4.8. Arba jeigu jis užmuš savo mokytoją, išgers vyno, atliks vagystę arba suteps savo mokytojo ložę

4.9. Kas pageidauja išsilaisvinimo, tas turi praktikuoti Joni-mudrą kasdieną
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4.10. Per praktiką pasiekiama aukščiausioji Jogos sąmonė, sėkmė Mudrose ir Pranajamose ir 
pergalė prieš mirtį

4.11. Pranašystės [dovana, gebėjimas] ir gebėjimas būti visur, kur nori, taip pat įgaunamas per 
praktiką

Kundalini prabudimas

4.12. Štai geriausios sėkmės priemonės Jogoje, kurias verta saugoti paslaptyje, nes ji – 
nepasiekiama visiems

4.13. Kai Guru malone prabudinama Kundalini, ji lengvai ir laisvai persmelkia lotosus

4.14. Mudras verta atlikti su didingiausiomis pastangomis ir ta tvarka, kuri gali prabudinti deivę 
Kundalini, miegančią prie įėjimo į Brahmarandhrą

4.15. Iš visų Mudrų geriausios – dešimt: Maha-mudra, Mahabandha, Maha-vedha, Khečari, 
Džalandhara, Mula-bandha, Viparita-karani, Uddijana, Vadžroli ir Šakti-čalana

Maha-mudra

4.16. Dėka jos Kapila ir kiti didingieji išminčiai pasiekė sėkmę

4.17. Prispausk Joni kairės kojos pėda; ištempęs dešinę koją, laikyk ją rankomis. Uždaręs devynis 
kūno vartus, padėk smakrą ant krūtinės ir koncentruokis į proto vibracijas. Užlaikinėk orą ant 
įkvėpimo. Paskui pakeisk kojų padėtį

4.18. Taip netgi pats nesėkmingiausias jogas prieis prie sėkmės. Visi kūno Nadi prabunda, o 
gyvybinė jėga auga. Visos nuodėmės ir ligos bus įveiktos. Sadhakos kūnas tampa itin gražus, mirtis 
palieka jį, o visi norai išsipildo

4.19. Su šios Mudros pagalba galima perplaukti pasaulio vandenyną

4.20. Saugok šią Mudrą paslaptyje ir neatverk niekam

Maha-Bandha

4.21. Po Maha-mudros padėk dešinę koją ant kairęs šlaunies, suspausk Joni (anusą) ir pakelinėk 
Apaną į viršų, sujungdamas ją su Samana-vaju. Prana-vaju nukreipinėk žemyn ir bamboje sujunk 
visus tris

4.22. Vaju įeina į Sušumną, kūnas sustiprėja, širdis prisipildo palaima. Maha-vedha

4.23. Kai jogas atlikęs Maha-bandhą sujungia Praną su Apaną, jis, pripildęs kūną oro, lėtai perneša 
Praną ir Apaną žemyn

4.24. Kai jogas su Vaju (oro) pagalba pradurs mazgus (granthas), esančius Sušumnoje, tuomet turi 
būti praeitas ir Brahmos mazgas
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4.25. Maha-vedha duoda Vaju-siddhi, įveikia senatvę ir mirtį

4.26. Dievai, gyvenantys Čakrose, dreba Pranajamos metu, o didingoji deivė Kundalini, Maha-Maja
taip pat susiurbiama Kailaso kalno (viršūnėje). (Kailaso kalnas – stuburo viršūnės simbolis, 
Sahasrara-padmos. Ten – Šivos buveinė, „švarios sąmonės“)

4.27. Maha-mudra ir Maha-bandha yra nenaudingos be Mahavedhi

4.28. Nepraeis ir šeši mėnesiai, kai tai praktikuojantis įveiks mirtį

4.29. Atliekant stabilią praktiką, sėkmė be abejonės bus pasiekta

4.30. Saugok tai paslaptyje ir neatverk niekam

Khečari-mudra

4.31. Sėdint Vadžrasanoje, žvilgsnį nukreipk tarp antakių, o liežuvį padėk į įsigilinimą virš gerklės, 
burnos nektaro šaltinyje

4.32. Jogas, kasdieną geriantis šį nektarą, pasiekia Vigraha-siddha (savo kūno valdžią), kaip liūtas, 
įveikiantis mirties dramblį

4.33. Khečari netgi patį nešvariausią daro švariu

4.34. Vieną akimirką jis perplaukia nuodėmių vandenyną ir patyręs dievų pasaulio palaimą gimsta 
gerovinėje šeimoje

4.35. Primygtinai [atkakliai] praktikuojančiam Khečari-mudrą, šimtai Brahmos periodų – kaip 
keletas minučių

4.36. Dėka Khečari-mudros pasiekiamas aukščiausias Jogos tikslas ir visos nuodėmės įveikiamos

4.37. Saugok ją paslaptyje ir niekam neatverk

Džalandhara-mudra

4.38. Prispausk kaklą prie krūtinės. Ugnis bambos srityje geria nektarą, išskiriamą tūkstančio 
žiedlapių lotose. Džalandhara-mudra užkerta tam kelią

4.39. Tuomet jogas gali gerti nektarą pats ir mėgautis nemirtingumu trijuose pasauliuose

4.40. Šią bandhą reikia praktikuoti kasdieną

Mula-Bandha 

4.41. Tvirtai pėda prispaudęs anusą, pakelinėk Apana-vajų. Mula bandha įveikia senatvę ir mirtį

4.42. Jeigu šios mudros metu jogas sujungia Apanavaju su Prana-vaju, tuomet tai bus joni-mudra
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4.43. O ko neatliks tas, kuris įvaldė Joni-mudrą? Sėdint Padmasanoje, jis paliks žemę ir galės judėti 
ore

4.44. Kad būtų perplauktas pasaulio vandenynas, praktikuok šią Bandhą slaptoje vietoje

Viparita-karani

4.45. Galvą padėk ant žemės, kojas pakelk aukštyn ir judink juos kartu. Tai – Viparita-karani, 
saugoma visų Tantrų paslaptyje

4.46. Jogas, kuris praktikuoja Viparita-Karani po tris valandas kiekvieną dieną, įveikia mirtį ir 
nesugriaunamas netgi Pralajoje

4.47. Praktikuojantis šią Bandhą ir geriantis nektarą, tampa lygus Siddhams

Uddijana-Bandha

4.48. Įtraukinėk sritį aplinkui bambą. Tai Uddijana-Bandha. Kaip liūtas, ši Uddijana-Bandha žudo 
mirties dramblį

4.49. Jogas, darantis tai po penkis kartus į dieną, tuo valo savo bambą ir tuo valo kūno Vaju

4.50. Skrandžio ugnis įsidega, o jogas įveikia mirtį

4.51. Tuo pasiekiama Vigraha-siddhi

4.52. Išstudijavus tai iš Guru, išmintingas jogas primygtinai [atkakliai] praktikuoja šią neįkainojamą
mudrą ramioje vietoje. Šakti-Čalana mudra

4.53. Tegul jogas kelia Kundalini, miegančią Adhara-lotose su Apana-vaju pagalba. Tai – Šakti-
čalana, visų jėgų davėja

4.54. Ji prailgina gyvenimą ir išgydo visas ligas

4.55. Kundalini gyvatė kyla šios mudros praktikos [pagalba]

4.56. Tas, kuris praktikuoja Šakti-čalani atitinkamai su Guru instrukcijomis, pasiekia Vigraha-
siddhi ir įveikia mirties baimę

4.57. Tas, kuris praktikuoja šią Mudrą viso dvi sekundes, tačiau su pastangomis, tas artimas sėkmei

4.58. Nėra lygių šioms dešimt Mudrų. Netgi su vienos iš jų pagalba galima tapti Siddha (pasiekusiu 
sėkmę)
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5 dalis

Sadhana

5.1. Parvati pasakė: O, Viešpatie! O numylėtasis Šankara (Šiva). Papasakok man dėl tų, kieno protai
ieško aukščiausio tikslo, apie trikdžius Jogoje

5.2. Šiva pasakė: O Deive, klausyk! Aš papasakosiu tau apie visas kliūtis, kurios yra jogos kelyje. 
Bhoga (mėgavimasis) – didingiausias iš visų trikdžių

Bhoga (mėgavimasis)

5.3. Moterys, minkšti patalai, krėslai, turtai, ištaigingi patiekalai, karietos, karalystė, jėga, auksas, 
brangakmeniai, gyvuliai, Vedų ir Šastų studijavimas, šokiai, dainavimas, papuošalai, žmonos ir 
vaikai – visa tai didelės kliūtys. Dabar klausyk apie kliūtis, kylančias nuo religinių apeigų

Dharma

5.4. Kliūtys, sukuriamos Dharmos: apsiplovimas, dietos ir šventų mėnulio dienų laikymasis, ugnis, 
paaukojimai, trokštantis išsilaisvinimo noras, įžadai, pasninkai, tyla, asketizmas, stebėjimas ir 
stebėjimo objektai, mantros, išmaldos davimas, viso pasaulio šlovė, vienuolynai, badavimas, 
nusilenkimai Mėnuliui (Čandra-jana) ir piligrimystė

5.5. O dabar aš aprašysiu, o Parvati, kliūtis, kylančias iš žinojimo: sėdėjimas Gomukhasanoje ir 
praktikavimas Dhauti, Nadi išskyrimas, Prajaharos studijavimas, siekis prabudinti Kundalini greitu 
pilvo judėjimu, pradžia Indijų kelyje ir Nadi veikimo žinojimas. Visa tai – kliūtys

5.6. Dabar, o Parvati, klaidingi įsivaizdavimai apie dietą: nuomonė, kad Samadhi gali būti iššauktas 
kažkokių cheminių medžiagų arba ypatingo maisto vartojimu – klaidingas

5.7. „Draugauk su geroviniais ir venk nuodėmingųjų“ – ir tai klaidinga nuomonė. Lengvumo arba 
sunkumo išmatavimas, įkvepiamo arba iškvepiamo oro – tai tuščias sumanymas [reikalas]
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5.8. Mokymas apie tai, kad Brahmanas yra kūne arba, kad Jis – formų kūrėjas arba apie tai, kad Jis 
pats turi formą, arba gi apie tai, kad Jis jos neturi arba, kad Jis yra viskas – visi šie (protą) 
raminantys mokymai viso labo kliūtys

5.9. Egzistuoja keturios Jogos rūšys: Mantra-Joga, Laja-Joga, Hatha-Joga ir Radža-Joga

Keturi mokinių tipai

5.10. Sadhakos būna keturių tipų: silpni, saikingi, karšti ir labai karšti

5.11. Žmonės, kurie nėra aktyvūs [drąsūs, energingi], užmaršūs, silpni, ieškantys klaidų 
mokytojuose, godūs, ydingi, mėgstantys saldų, prisirišę prie savo žmonų, liguisti, nepastovūs, ligoti,
nelaisvi, žiaurūs – tai silpni sadhakos. Jie su sunkumu pasiekia sėkmę netgi per 20 metų. Jie tinka 
tik Mantra-Jogai

5.12. Saikingi sadhakos turi teisę į Laja-Jogą: galvojantys, geros širdies, linkintys gerovės, su 
malonia kalba, vengiantys kraštutinumų

5.13. Karšti turi teisę į Hatha-jogą: su pastoviu protu, žinantys Laja-Jogą, nepriklausomi, pilni 
energijos, didingų sielų, pripildyti simpatijų, atleidžiantys, teisingi, drąsūs, pilni tikėjimo, kurie 
nusilenkinėja savo Guru, visada praktikuojantys Jogą – tai Adhimatros, jie pasiekia sėkmę per šešis 
metus

5.14. Labai karšti, turintys teisę į visas jogos rūšis: tai tie, kurie turi milžinišką energijos kiekį, 
aktyvus [drąsus, energingas], žino Šastras, stabilus, laisvas nuo emocijų įtakos, ko nelengva 
supainioti, kurie nuo ankstyvos jaunystės saikinti maiste, valdantis savo jausmus, bebaimis, švarus, 
sumanus, malonios širdies, padedantis visiems, žinantis, gebantis, stabilus, patenkintas 
[pakankamas], atleidžiantis, su geru charakteriu, religinis, mokantis saugoti paslaptį, su paprasta 
[kuklia] kalba, taikus, turintis tikėjimą į Raštus, pilnas atsidavimo Dievui ir Guru, kuris nešvaisto 
savo laiko visuomenėje; laisvas nuo slegiančių ligų, pažįstamas su Adhimatros pareigomis, 
praktikuojantis visas Jogos rūšis – jis pasiekia sėkmę per tris metus

Pratikopasana

5.15. Ši praktika leidžia matyti kaip matomus, taip ir nematomus objektus, o žmogus tuo išsivalo

5.16. Švariame danguje, apšviestame saulės, ieškos savo dieviškojo atspindžio, jeigu jis taps 
matomas nors sekundei, tai iš karto pamatysi danguje Dievą

5.17. Tas, kuris kasdieną mato danguje šešėlį, tas prailgina savo gyvenimą ir nenumirs

5.18. Kai šešėlis matomas pilnai, atsispindintys danguje, tuomet pergalė pasiekta: įveikęs Vaju, jis 
(toks jogas) visur esantis

5.19. Tas, kuris visada praktikuoja tai ir žino Paramatmą, tas tampa pilnai laimingas

5.20. Tai naudinga keliaujant, santuokoje, sunkiame darbe, jaudinantis ir nerimaujant. Tai sugriauna
nuodėmes
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5.21. Uolus jogas, praktikuojantis tai pastoviai, pradeda matyti savo šešėlį savo širdyje ir taip 
pasiekia išsilaisvinimą

Radža-joga

5.22. Uždaryk ausis dideliais pirštais, akis – rodomaisiais, nosies šnerves – viduriniais, lūpas – 
likusiais. Jogas, uždaręs tokiu būdu orą, mato savo sielą šviesos formoje

5.23. Pamatęs šią šviesą nors akimirkai, laisvas nuo nuodėmės

5.24. Jogas, praktikuojantis tai pastoviai, užmiršta savo fizinį, subtilų ir priežastinį kūną ir tampa 
vienas su šia siela

5.25. Kas praktikuoja tai slaptai – įsiurbia Brahmanas [ištirpsta Brahmane] ir nuodėmės daugiau 
jam netrukdo

5.26. Tai – teisingas kelias į Nirvaną. Laikyk tai paslaptyje. Tai mano mėgstama Joga. Dėka tokios 
praktikos, jogas pradeda girdėti Nada garsus

5.27. Pirmas garsas kaip bitės dūzgimas, paskui fleitos, arfos, varpelių ir griaustinio griausmo 
garsas. Fiksuodamas dėmesį į šiuos du garsus, jogas pasiekia išsilaisvinimą

5.28. Kai jogo protą įsiurbia šie garsai, jis pamiršta viską išorėje

5.29. Šia praktika jogas įveikia tai, kas gera, bloga ir abejinga ir būdamas laisvas nuo visų būsenų, 
ištirpsta Čidakašoje – sąmonės erdvėje

Paslaptis

5.30. Nėra Asanos, kaip Siddhasanos; nėra jėgos, kaip Kumbhaka; nėra Mudros, kaip Khečari; nėra 
Laikos (ištirpimo), kaip Nada

5.31. O, numylėtoji, netgi tas, kuris pilnas nuodėmių, gali taip pasiekti išsilaisvinimą

5.32. Besilenkiantis Dievui ir tobulume atliekantis geriausia jogoje, būnantis ramioje, stabilioje 
būsenoje pozoje, tegul išmintingas jogas pašvęs save šiai Jogai su savo Guru malonės pagalba

5.33. Atidavęs visą turtą Guru, žinančiam Jogą ir patenkindamas jį savo didingomis pastangomis, 
tegul išmintingas gauna šį pašventinimą

5.34. Gavęs brahmanų palankumą ir atsidėkodamas jiems už tai geru, tegul išminčius su švaria 
širdimi gaus šią jogą mano namuose (Šivos šventykloje)

5.35. Palikęs su nurodytų metodų pagalba visus savo praėjusius kūnus (karmas) ir būdamas savo 
dvasiniame kūne, jogas gaus šią jogą

5.36. Palikęs žmonių visuomenę ir sėdėdamas Padmasanoje, tegul jogas suspaus dvi Vidžniana-nadi
(koronarines arterijas) dviemis pirštais
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5.37. Pasiekęs tame sėkmę, jis tampa laimingas ir be ydų

5.38. Tas, kuris praktikuoja tai, pasiekia sėkmę ir gauna Vaju-siddhi

5.39. Jis išsilaisvina nuo nuodėmių ir Vaju įeina į Sušumną

5.40. Jogą, kuris praktikuoja tai su uolumu, gerbia netgi dievai. Jis gauna Siddhas ir gali būti visur 
esantis trijuose pasauliuose

5.41. Pagal tai, kaip [kai] jis pasiekia Vaju valdymą, jis gauna savo kūno valdžią ir išmintingai 
būdamas asmeninėje dvasioje, mėgaujasi pasauliu šiame kūne

5.42. Ši joga turi būti saugoma paslaptyje. Atverti ją galima tik tam, kuris įvaldęs visas jogo 
savybes

Skirtingos Dharanos rūšys

5.43. Tegul jogas sėdi Padmasanoje ir fiksuoja dėmesį į burnos sritį, padėjęs liežuvį į gomurio 
pagrindą – tuo jis užgesins alkį ir troškulį

5.44. Žemiau gerklės srities yra nuostabi Kurma Nadi. Kai jogas fiksuoja dėmesį joje, jis pasiekia 
didingą koncentraciją į Čitta (savo sąmonės prigimtį)

5.45. Kai jogas pastoviai galvoja apie tai, kad jam duota trečioji akis (Šivos akis), tuomet jis 
suvokia ugnį, ryškią, kaip griaustinis. Šios ryškios šviesos stebėjimas sunaikina visas nuodėmes ir 
netgi pats silpniausias sadhaka pasiekia aukščiausią (Jogos) tikslą

5.46. Jeigu jogas mąsto apie šią šviesą dieną ir naktį, jis mato Siddhus ir gali bendrauti su jais

5.47. Tas, kuris visada stebi Šunją (tuštumą, „Didingąją Tuštumą“), eina jis ar stovi, miega ar 
būdrauja, tas tampa kaip Akaša (tuščia erdvė) ir įsiurbiamas Čidakašoje (sąmonės erdvėje)

5.48. Jogas, linkintis sėkmės, turi visada įgauti [įgavinėti] šias žinias. Kasdienėje praktikoje tame jis
tampa vienas su manimi. Šio žinojimo jėga jis tampa visų mylimas

5.49. Kai jogas, įveikęs visus elementus ir pasišalinęs nuo visų lūkesčių ir pasaulietiškų prisirišimų, 
sėdėdamas Padmasanoje, fiksuoja dėmesį į nosies galiuką, jo protas tampa ramus ir jis įgauna jėgą, 
vadinamą Khečari

5.50. Didingas jogas stebi šviesą, švarią, kaip šventas Kailaso kalnas ir su savo patirties jėga jis 
tampa šviesos valdovas

5.51. Išsitempęs ant žemės, tegul jis stebi šią šviesą. Visos jo silpnybės sugriautos. Dėka galinės 
galvos stebėjimo jis tampa mirties nugalėtojas

5.52. Maistas patiria pokyčius organizme. Geriausia jos dalis, subtilus ekstraktas, panaudojamas 
subtilaus kūno mitybai (Lingašariros). Kita dalis maitina grubų kūną, būseną iš septynių Dhatu
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5.53. Trečia dalis, blogiausia, išeina iš su išmatomis ir šlapimu

5.54. Kai Vaju juda kūne per visus Nadi, tuomet dėka Vaju kūno skysčiai gauna neįtikėtiną jėgą

5.55. Svarbiausi Nadi 14. Per juos teka Prana

Šešios čakros

Muladhara

5.56. Dviem pirštais aukščiau anuso, dviem pirštais žemiau lingamo (penio), per keturis pirštus ir 
plotį išsidėsčiusi sritis, kaip svogūno galvutė

5.57. Viduje jos yra joni, su veidu, pasuktu atgal. Ši erdvė – šaknis. Ten gyvena Kundalini deivė. Ji 
apkabina visus Nadi ir turi tris apsisukimus su puse. Laikydama uodegą savo asmeninėje burnoje, ji 
guli Sušumnos skylėje

5.58. Ji miega ten kaip gyvatė ir šviečia savo asmenine šviesa. Tai – kalbos deivė ir ji vadinasi sėkla
(Bidža)

5.59. Žinok šią Kundalini, pilną energijos ir kaip šviečiantis auksas, valdantis jėgą (Šakti) Višnu. 
Tai – Sattvos, Radžaso ir Tamaso motina

5.60. Ten išsidėsčiusi Kama-bidža (meilės sėkla), nuostabi kaip Bandhukos gėlė. Jo skiemuo – 
KLIM. Jis spindi, kaip nupoliruotas auksas ir jogų yra laikomas amžinu

5.61. Sušumna taip pat apima ir jį. Nuostabi sėkla ilsisi čia, ryškiai šviesdama, kaip rudens mėnulis 
milijono saulių spindesyje ir milijono mėnulių šaltyje. Deivė Tripura Bhairavi valdo šiuos tris – 
ugnį, saulę ir mėnulį. Ji Pirmapradė Jėga, vadinasi taip pat Bidža

5.62. Ji valdo judėjimo ir juslių jėga ir cirkuliuoja po kūną. Ji subtili ir turi liepsnos atvaizdą. 
Kartais ji pakyla, o kartais nusileidžia. Tokia Pirmapradė Jėga esanti joni ir vadinama Svajambhu-
linga, „pati gimusi“ (nesukurta niekieno)

5.63. Visa tai vadinasi Adhara padma (palaikantis lotosas) ir jo 4 žiedlapiai pažymėti raidėmis Va 
Ščia, Ša, Sa

5.64. Netoli nuo Svajambhu-lingamo išsidėsčiusi auksinė Kula sritis. Jos valdovas – Dviranda, o 
deivė – Dakini. Lotoso centre – Joni, kur gyvena Kundalini. Čia cirkuliuoja ryški energija Kama-
bidža (meilės sėkla). Išmintingas jogas pastoviai koncentruodamasis į Muladharą įgauna Darduri-
siddhi („varlės šuolio jėgą“). Palaipsniui jis galės palikti žemę (ir kilti į orą)

5.65. Kūnas tampa šviečiantis, ugnis galinga, ateina laisvė nuo ligų, gabumai ir buvimas visur

5.66. Jogas žino savo praeitį, dabartį, ateitį ir jų priežastis. Jis įvaldė nematomus mokslus ir jų 
paslaptis

5.67. Ant jo liežuvio šoka mokymo deivės ir jis įgauna sėkmę mantrose
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5.68. Taip sako Guru. Tai sunaikina senatvę ir mirtį. Praktikuojantis Pranajamą turi visada mąstyti 
apie tai. Dėka šio tikrojo [esminio] stebėjimo, jogas išsilaisvina nuo nuodėmių

5.69. Kai jogas medituoja į Muladharą, jo nuodėmės sunaikinamos

5.70. Protas gauna viską, ko jis bepanorėtų. Jis mato tai, kas duoda išsilaisvinimą, tą, kuris 
geriausias ir viduje, ir išorėje, ir ką verta gerbti [garbinti] su didingiausiomis pastangomis. Geriau 
už jį aš niekieno nežinau

5.71. Tas, kuris lenkiasi išoriniams stabams ir paliko Šivą, egzistuojantį jo [paties] viduje – tas yra 
kaip tas, kuris turėjo maistą rankose, išmetė jį ir iškeliavo ieškotis prasimaitinimo

5.72. Kasdieną reikia medituoti į Svajambhu-lingamą. Negalima to nepaisyti. Visos jėgos ateis šiuo 
būdu

5.73. Kasdienės praktikos metu sėkmė ateis per šešis mėnesius ir Vaju įeis į Sušumną

5.74. Jogas įvaldys savo protą, kvėpavimą ir sėklą. Tai bus sėkmė kaip šiame, taip ir kitame 
pasaulyje

Svadhistana

5.75. Ši čakra yra išsidėsčiusi lingamo (lytinių organų) pagrinde. Ji turi 6 žiedlapius: Ba, Bha, Ma, 
Ja, Ra, La. Jos spalva – kraujo [spalvos] raudona. Jos Valdovas – Bala, o dievybė – Rakini

5.76. Tas, kuris kasdieną apmąsto Svadhistana, tampa meilės ir visų nuostabių deivių garbinimo 
valdovas

5.77. Jis žino mintinai įvairias Šastras ir nėra mokslo, kuris jam nežinomas. Jis išsilaisvina nuo vis 
ligų ir drąsiai juda per pasaulį

5.78. Jis įtraukia mirtį, jis [pats] nėra niekuo įtrauktas. Jis įgauna Siddhi jėgą, Vaju harmoningai 
juda per visą jo kūną, o kūno galimybės didėja. Nektaro kiekis, tekantis iš Soma-čakros auga

Manipūra

5.79. Manipūros lotosas išsidėstęs aplinkui bambą. Jo spalva auksinė: dešimt žiedlapių: Da, Dha, 
Ha, Ta, Tha, Da, Dha, Na, Pa, Pha

5.80. Jos valdovas – Rudra, visų gerovių davėjas, o deivė - Lakini

5.81. Kai jogas apmąsto Manipūrą, jis gauna Potala-siddhi (pastovią laimę). Jis tampa norų 
valdovas, sunaikina sielvartą [liūdesį, kančias] ir ligas, apgauna mirtį ir gali įeiti į kito kūną

5.82. Jis gali sukurti auksą, matyti pašvęstuosius, atidarinėti priemones nuo ligų ir rasti paslėptus 
lobius
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Anahata

5.83. Anahata-lotosas išsidėstęs širdies srityje. Jo spalva – giliai kraujo [spalvos] raudonas. Sėkla – 
Vaju. Dvylika žiedlapių: Ka, Kha, Ga, Gha, Na, Ča, Čha, Dža, Džha, Nja, Ta, Tha

5.84. Šiame lotose išsidėsčiusi liepsna, vadinama Bana-lingam. Meditacija į jį įgaunami matomo ir 
nematomo pasaulio objektai

5.85. Lotoso Valdovas – Pinaki, deivė – Kakini. To, kuris visada apmąsto šį lotosą širdyje, nori 
dangiškos devos

5.86. Jis gauna neišmatuojamas žinias, žino praeitį, dabartį ir ateitį, valdydamas aiškiaregystės ir 
aiškiagirdystės gebėjimus ir gali keliauti per orą

5.87. Jis mato pašvęstuosius ir deives, žinomas kaip joges. Įgauna Khečari jėgą ir įveikia viską, kas 
juda ore

5.88. Tas, kuris kiekvieną dieną apmąsto nuslėptą Bana-lingamą, pasiekia Khečari ir Bhučari 
(išėjimas iš pasaulio pagal norą)

5.89. Neįmanoma žodžiais aprašyti meditacijos svarbos į šį lotosą. Netgi tokie dievai, kaip Brahma, 
laiko paslaptyje šį stebėjimo [kontempliavimo] būdą

Višuddha

5.90. Višuddha-lotosas išsidėstęs kakle. Jo spalva – spindintis auksas, žiedlapių 16: A, Aa, I, Ii, U, 
Uu, Ri, Rii, Li, Lii, E, Ai, O, Au, Am, Ah

5.91. Tas, kuris visada stebi [kontempliuoja] tai – iš tiesų jogų valdovas ir užsitarnauja būti 
pavadintas išmintingu. Meditacija į Višuddha jogas iš karto pasiekia visas keturias Jogas su jų 
paslaptimis. Čios Čakros valdovas – Čhalaganda, o deivė – Šakini

5.92. Kai jogas, koncentruodamasis į šią slaptą vietą jaučia pyktį, visi trys pasauliai pradeda drebėti

5.93. Net jeigu jogo protas netyčia susitelkė į šią vietą, jis nustoja suvokti išorinį pasaulį ir 
susitelkia į vidinį pasaulį

5.94. Jo kūnas niekada nesilpsta ir pasilieka pilnas jėgų tūkstančio metų bėgyje. Jis tampa tvirtas, 
kaip almazas

5.95. Kaip jogas įeina į tokį stebėjimą, jam tūkstantis metų – kaip minutė

Adžna

5.96. Adžna lotosas išsidėstęs tarp antakių. Jo valdovas – Šukla Mahakala, o deivė – Hakini. Du 
žiedlapiai: Ha ir Kša
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5.97. Viduje išsidėsčiusi amžina Bidža, spindinti kaip rudens mėnulis. Išmintingas, žinantis tai, jau 
niekada nesieks [leistis] žemyn

5.98. Ten yra ryškiausia (spindinti) šviesa, saugoma visų Tantrų paslaptyje. Jo stebėjimu 
pasiekiama didingiausia sėkmė

5.99. Aš – duodantis išsilaisvinimą. Aš – trečias lingamas Turijoje (Turija – ekstazė, o taip pat – 
Sahasraros tūkstančio žiedlapių lotoso simbolis). Stebėdamas jį, jogas tampa Panašus į Mane (Šivą)

5.100. Du kanalai – Ida ir Pingala – tai Varana ir Asi. Erdvė tarp jų – Varanasi (Benares, šventas 
Šivos miestas). Kalba, kad Višvanatha (pasaulio valdovas) čia gyvena

5.101. Išminčiai, pasiekę esmę [tiesą] ne kartą kalbėjo apie šios šventos vietos didybę

Sahasrara

5.102. Sušumna eina į viršų ties stuburu ten, kur išsidėsčiusi Brahmarandhra (Brahmos skylė) 
[Brahmos praėjimas]. Iš ten lenkiasi į dešinę, eina į Adžna čakrą ir tuomet į kairę nosies šnervę ir 
vadinasi Ganga (Ganga – šventa upė tekanti Indijoje)

5.103. Lotosas, išsidėstęs Brahmarandhroje, vadinasi Sahasrara. Jo centre – mėnulis. Iš trikampio 
srities pastoviai teka nektaras. Mėnulio nemirtingumo skystis teka per Idą ir šis srautas pas jogus 
vadinasi Ganga

5.104. Nuo dešinės Adžnos dalies, keliaudama į kairę šnervę teka Ida. Čia ji vadinasi Varana 
(tekanti į Gangos šiaurę)

5.105. Tegul jogas apmąsto vietą tarp Idos ir Pingalos, kaip apie Varanasi. Pingala praeina iš kairės 
Adžnos dalis į dešinę šnervę ir vadinasi Asi

5.106. Erdvėje tarp keturių Muladharos žiedlapių yra [būna, gyvena] „saulė“

5.107. Jis skleidžia nuodą, kuris karščio pavidalu teka per Pingalą

5.108. „Saulės“ mirties skystis eina į dešinę šnervę, o mėnulio nemirtingumo skystis teka į kairę

5.109. Kylanti iš kairės Adžnos pusės ir nukreipiama į dešinę šnervę, toks Pingalos „šiaurės“ 
tekėjimas vadinasi Asi

5.110. Adžnoje yra [gyvena] Mahešvara (didingasis Viešpats). Jogai atvaizduoja virš jo tris gerokai 
šventesnius laiptus: Bindu, Nada ir Šakti – jie išsidėstę kaktos lotose

5.111. Tas, kuris pastoviai apmąsto nuslėptą Adžna lotosą, tas iš karto, be pasipriešinimo, sunaikina
visą savo praėjusio gyvenimo karmą

5.112. Kai jogas medituoja į šią vietą, visos išorinio pasaulio formos jam pasirodo nenaudingos
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5.113. Akšasai, Rakšasai, Gandharvai, Apsaros ir Kinnarai – visi jie saugo jo pėdas ir tampa 
paklusniais jo nurodymų atlikėjais

5.114. Nukreipęs liežuvį į gomurio pagilinimą, tegul jogas įeis į stebėjimą [kontempliaciją], kuris 
sugriauna visas baimes. Pas tą, kieno protas pasilieka čia nepajudinamas nors sekundę, visos 
nuodėmės tą pačią akimirką sugriaunamos

5.115. Viskas, kas pasiekiama rezultate koncentracijos į kitus penkis lotosus, pasiekiama dėka vien 
vienos Adžnos žinojimo

5.16. Išmintingas, nepertraukiamai būnantis Adžnos stebėjime, išsilaisvina nuo norų grandinių ir 
mėgaujasi laime

5.117. Jeigu mirties momentu jogas stebi Adžną, jis sugeriamas [įtraukiamas, ištirpsta] 
Paramatmoje

5.118. Tas, kuris medituoja į tai – tas nepaliečiamas nuodėmės, net jeigu jis atliko nusikaltimą

5.119. Taip asmeninėmis pastangomis jogas išsilaisvina iš grandinių. Nėra žodžių aprašyti visą 
svarbą Adžnos stebėjime. Netgi dievai, kaip Brahma, kurie mokinosi pas mane (Šivą), yra įvaldę šį 
mokslą tik dalinai

5.120. Tūkstančio žiedlapių lotosas yra [patalpintas] virš Adžnos, gomurio pagrinde, ten, kur yra 
Sušumnos skylė 

5.121. Nuo gomurio pagrindo Sušumna tęsiasi iki Muladharos. Visi Nadi kanalai supa ją. Šie Nadi 
– sėklos paslapties ir visų principų šaltiniai, sudarantys žmogų ir nurodantys kelią į Brahmaną

5.122. Sahasraros centre – Joni su veidu, pasuktu žemyn

5.123. Čia-šaknis Sušumnos kartu su jos skyle, vadinama Brahmarandhra

5.124. Sušumnos ertmėje yra [gyvena] vidinė jėga Kundalini. Be to, Sušumnoje yra jėga, vadinama 
Čitra (Čitrini)

5.125. Kas prisimena apie tai, tas pasiekia Brahmaną ir pas jį daugiau nėra nei nuodėmių, nei 
gimimų, nei pačio žmogiško egzistavimo

5.126. Padėk didįjį pirštą į burną. Taip oras, išeinantis iš kūno, sustoja

5.127. Žmogaus vaju eina pagal (uždarą) ratą. Jogai nenori tęsti šios cirkuliacijos. Nadi susiję 
aštuoniuose mazguose, o Kundalini gali pradurti šiuos mazgus ir išeiti iš Brahmarandhros, nurodant
kelią į išsilaisvinimą

5.128. Kai oras (Vaju) uždarytas visuose kanaluose, tuomet Kundalini išlaisvina šiuos mazgus ir 
pagreitina išėjimą iš Brahmarandhros

5.129. Tuomet gyvybinė Prana pastoviai teka į Sušumną
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5.130. Sušumnos ertmė Adharos srityje – tai Brahmarandhra. Tas išminčius, kuris tai žino, 
išlaisvintas nuo Karmos pančių

5.131. Trys srautai susitinka Brahmarandhros burnoje. Apsiplovimu šioje vietoje pasiekiamas 
išsigelbėjimas

Slaptas Triveni: Prajag

5.132. Tarp Gangos ir Jamunos teka Sarasvati. Apsiplovimu (trijų upių susijungimo vietoje) 
laimingas gauna išsigelbėjimą

5.133. Ganga – Ida, Saulės dukra, Jamuna – Pingala, o viduryje – Sarasvati (Sušumna). Ta vieta, 
kur trys upės susijungia – labiausiai neįveikiama

5.134. Tas, kuris atlieka apsiplovimą susijungimo vietoje baltos Idos ir juodos Pingalos, tampa 
laisvas nuo nuodėmių ir pasiekia amžiną Brahmaną

5.135. Tas, kuris dabar atlieka, Trivenyje, laidotuvių apeigą savo protėviui, pasiekia jam 
išlaisvinimą ir pats pasiekia aukščiausią sritį

5.136. Tas, kuris kasdieną atlieka trigubas meditacijos pareigas šioje vietoje, gauna neblėstantį 
apdovanojimą

5.137. Tas, kuris kartą išsimaudė šioje vietoje, mėgaujasi dangiška laime, jo nuodėmės sudegintos, 
jis tapo jogu su švariu protu

5.139. Kokioje būsenoje jis bebūtų, švarus ar nešvarus, atlikęs apsiplovimą šioje vietoje, jis tampa 
šventas

5.139. Mirties metu tegul jis atlieka apsiplovimą Trivenyje. Apmąstydamas tai, jis pasiekia 
išsilaisvinimą

5.140. Visuose trijuose pasauliuose nėra didesnės paslapties, nei ši. Verta ją saugoti su 
didžiausiomis pastangomis

5.141. Jeigu protas nors pusei sekundės būtų sukoncentruotas Brahmarandhroje, ateina 
išsilaisvinimas nuo visų nuodėmių ir pasiekiamas aukščiausias tikslas

5.142. Šventas jogas, kurio protas pasinėręs [sutelktas, įtrauktas] Brahmarandros stebėjimu, tampa 
vienas su Manimi ir pasiekia Siddhas

5.143. Jis, žmogus, pažinęs Brahmarandhra – Mano numylėtasis šiame pasaulyje; jis įveikė 
nuodėmes ir įgavo teisę į išsilaisvinimą. Dalindamasis žiniomis, jis gelbėja tūkstančius žmonių

5.144. Dievai su sunkumu gali pasiekti šias žinias. Tai labiausiai neįkainojamas jogų turtas. Ši 
Brahmarandhros misterija turi būti laikoma didingoje paslaptyje
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Mistinis mėnulis

5.145. Sahasraros viduryje yra Joni, o žemiau jos „mėnulis“. Tegul išminčius jį stebi

5.146. Tokį jogą mylės ir visi šio pasaulio žmonės, dievai ir adeptai

5.147. Kaktos viduryje tegul jis stebi [kontempliuoja] pieno vandenyną, paskui tegul medituoja į 
„mėnulį“, kuris yra Sahasraroje

5.148. Mėnulis-šaltinis nektaro ir jis turi 16 Kala (augimo pakopų). Tegul jis apmąsto jo švarą. 
Pastoviai taip praktikuodamas, jis pasiekia tai per tris dienas. Tuomet bus sudegintos visos jo 
nuodėmės

5.149. Jam atsivers ateitis, protas išsivalys ir net jeigu jis atliks penkias mirtingas nuodėmes, jos bus
sunaikintos per vieną tokio stebėjimo akimirką

5.150. Bet kokia žvaiždžių ir planetų padėtis bus jam gerovinė. Niekas jam negrės ir sėkmė vyraus 
jam viskame. Khečari ir Bhučari jėgos atsivers jam šio mėnulio stebėjimu. Jogas tampa adeptu ir jis 
tampa kaip aš

Mistinis Kailaso kalnas

5.151. Aukščiau mėnulio išsidėstęs tūkstančio žiedlapių lotosas. Jis – už kūno mikrokosmoso ribų ir
tai – išsigelbėjimo šaltinis

5.152. Iš tiesų tai-kalnas Kailasas. Ten yra [gyvena] Šiva

5.153. Kas atranda šią slaptą vietą, tas išsilaisvina nuo atgimimų. Jis gauna jėgą kurti ir griauti

5.154. Tas jogas laisvas nuo mirties, kurio protas sutelktas į šią vietą, kuri – Hamsos šventykla 
[vienuolynas] (diados Šiva+Šakti) ir vadinasi Kailasa

5.155. Proto įtraukimu į Kulą (Šivą) duoda Samadhi pilnumą, kuriame jogas randa savo pastovų 
prieglobstį

5.156. Pastoviu to stebėjimu jis pamiršta pasaulį ir įgauna didingąją jėgą

5.157. Tegul jogas visada geria nektarą, tekantį iš ten, kur Kula jėgą (Kundalini) sugeria Paramatma
[susilieja]. Taip jis įveikia mirtį

Radža-Joga

5.158. Žinantis tai palieka visus proto jaudulius (vritti), kokie aktyvūs jie bebūtų. Tegul jogas uoliai 
ir su aktyvumu [užsidegimu] siekia įgauti šias žinias

5.159. Kai proto jauduliai sustabdyti, tuomet žmogus iš tiesų tampa jogu; tuomet ateina tai, kas 
neskiriama ir švarios žinios
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5.160. Tegul jogas stebi savo atspindį danguje, kitoje Kosminio kiaušinio pusėje. Tuo tarpu tegul jis
uoliai galvoja apie Didingąją Tuštumą (Šunją)

5.161. Neturinti pradžios ir begalinė tuštuma turi 10 milijonų saulių spindesį ir 10 milijonų mėnulių 
šaltį. To stebėjimu jis įgauna sėkmę

5.162. Tegul jogas kiekvieną dieną energingai praktikuoja šią meditaciją. Nepraeis ir metai, kaip 
ateis pilna sėkmė

5.163. Toks stebėjimas – netgi vienos sekundės bėgyje daro žmogų jogu, gerbiamą visuose trijuose 
pasauliuose

5.164. Visos jo nuodėmės be abejonės yra sugriaunamos

5.165. Tas, kuris tai pažino, negrįžta į šį gendantį [praeinantį] pasaulį. Tegul jogas uoliai 
[primygtinai] praktikuoja tai Svadhistanos keliu [būdu]

5.166. Šio stebėjimo [kontempliavimo] didybės neišeina aprašyti. Kas tai praktikuoja, tas žino

5.167. Tuštumos stebėjimu įgaunami šios jogos rezultatai ir pasiekiamos Siddhos

5.168. Taip aš aprašiau Radža-Jogą, kurią visos Tantros saugo paslaptyje. Dabar aš trumpai 
aprašysiu Radžadhiradž-jogą

Radžadhiradž-Joga

5.169. Sėdint Svastikasanoje puikioje atsiskyrusioje vietoje, laisvoje nuo žmonių ir gyvūnų, 
pagerbęs savo Guru, tegul jogas praktikuoja šį stebėjimą [kontempliavimą]

5.170. Vedos sako, kad Dživa nepriklausoma ir palaiko pačią [patį] save. Tegul jogas padaro savo 
protą tokiu pačiu save palaikančiu ir nekontempliuoja nieko kito

5.171. Tokiu stebėjimu [kontempliavimu] pasiekiamos Maha-siddhos. Darydamas protą tuščiu, jis 
pats tampa visiškai pilnas

5.172. Tas, kuris tai praktikuoja visada – tas iš tiesų bebaimis jogas. Jis niekada nevartoja žodžio 
„Aš“ ir visada yra Atmano pilnume

5.173. Kas yra išsilaisvinimas ir kas tokie pančiai – jis niekada negalvoja apie tai. Jis iš tiesų laisvas

5.174. Jis tikras jogas ir jį gerbia visuose trijuose pasauliuose. Kas stebi [kontempliuoja] Dživatmą 
ir Paramatmą taip, kaip santykį vienas su kitu „Aš“ ir „Aš esu“, kas neigia „Aš“ ir „ne Aš“, 
stebėdamas tai, kas neatskiriama, tas laisvas nuo visų prisirišimų, randa prieglobstį šiame stebėjime,
kuriame per pernešimo ir neigimo žinias ištirpsta [išnyksta] viskas

5.175. Tolimi nuo šio Brahmano, kuris pasireiškęs būtyje, sąmonėje ir palaimoje (Sat-Čit-Ananda), 
apgauti klajoja aplinkui šias (žinias), kruopščiai vesdami ginčus apie išreikštą ir tai, kas neišreikšta
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5.176. Tas, kuris žiūri į šią judančią ir nepasireiškusią Visatą, kuri yra iš tiesų nepasireiškusi, tačiau 
atitolsta nuo aukščiausiojo Brahmano – tiesiogiai pasireiškusiame (viskame aplinkui mus), tas yra 
įtraukiamas šios visatos

5.177. Jogas, laisvas nuo visų prisirišimų, pastoviai siekia žinojimo [žinių] ir neišmanymas neslegia
jo 

5.178. Išmintingas, palikęs nuodėmes, norų priemones ir bendravimą su žmonėmis, būna tarp 
pasaulio objektų, nesuvokdamas jų [kaip nepriimdamas], kaip giliame sapne

5.179. Nuo šiol jam nėra poreikio netgi guru pamokymams ir asmeninėmis jėgomis įgauna žinias

5.180. Kelias į žinojimą eina tik per praktiką, todėl žinojimas sudega savo asmeninėje liepsnoje

5.181. Hatha-joga niekas be Radža-jogos, o Radžajoga – niekas be Hatha-jogos. Tegul išminčius 
pradeda praktiką nuo Hatha-jogos, sekdamas Guru nurodymus

5.182. Tas, kuris nepraktikuoja jogos, tas gyvena beprasmiškai

5.183. Meistriškumas ateina su laiku. Tačiau tegul jogas valgo saikingai, kitaip koks jis bebūtų 
protingas, jis nepasieks sėkmės

5.184. Tegul jo žodžiai būna geroviniai, tačiau tegul jis kalba nedaug, nedaug valgo ir vengia 
visuomenės, jeigu jis nori pasiekti išsilaisvinimą. Tai iš tiesų taip

5.185. Laisvas nuo visko, tegul jis praktikuoja Jogą atsiskyrusioje vietoje ir, paslaptyje

5.186. Jis gali pasilikti visuomenėje ir daryti savo darbą, tačiau jo širdis turi būti atiduota Dievui. 
Tuomet jis pasieks sėkmę, netgi būdamas namų šeimininkas [šeimos galva]

5.187. Praktikuodamas Jogą, jis yra nepaliečiamas nuodėmės [laisvas nuo]

Mantra

5.188. Džapa-mantra įgaunama laimė ir šiame, ir tame pasaulyje

5.189. Žinodamas šią didingiausią mantrą, jogas pasiekia Siddhas

5.190. Muladharoje kaip žaibas spindi Bidža (skiemuo sėkla) kalbos (AIM)

5.191. Širdyje – meilės Bidža (KLIM), nuostabi kaip gėlė Bandhuka. Adžnoje spindi kaip 10 
milijonų mėnulių Bidža Šakti (STRIM). Šios trys BIDŽOS (Skiemenys) turi būti saugomi 
paslaptyje, jie dovanoja išsilaisvinimą ir pasitenkinimą. Tegul jogas kartoja šias tris mantras ir 
stengiasi pasiekti sėkmę. Visa Mantra – OM AIM KLIM STRIM

5.192. Tegul jis mokosi šios Mantros pas savo Guru, tegul kartoja ją nei per daug greitai ir ne per 
daug lėtai, laikydamas protą laisvą nuo visų abejonių ir suvokdamas mistinį santykį tarp Mantros 
raidžių
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5.193. Išmintingas jogas, fiksuodamas savo dėmesį į šią Mantrą, atliekantis visas pareigas, būdingas
jo padėčiai, turi atlikti 100000 Homų (ugninių paaukojimų) ir tuomet pakartoti šią Mantrą 300000 
kartų esant Deivei Tripūrai

5.194. Gale šio švento pakartojimo (Džapos) tegul išmintingas jogas iš naujo atliks Homą 
trikampėje uoloje su cukrumi, pienu, sviestu ir oleandro gėlėmis

5.195. Tuomet Deivė Tripūra Bhairavi taps nuolanki ir išpildys viską

5.196. Pagerbęs Guru, sukoncentravęs protą ir kartodamas Mantrą gulėdamas, jis pasieks sėkmę, 
net jeigu jis prislėgtas praeities Karmos

5.197. Jogas, koncentruojantis savo jusles ir kartojantis šią Mantrą 100000 kartų, įgauna jėgą 
pritraukti žmones pas save

5.198. Jeigu jis pakartos Mantrą 200000 kartų (2 lakh), žmonės visada pildys jo valią ir paklus jam

5.199. 3 lakh – visos dievybės, valdantys pasaulius, taip pat kaip ir patys pasauliai, nukrenta į jo 
pavaldumą [tampa jam pavaldūs]

5.200. 6 lakh – jis tampa pasaulio valdovu, apsuptu tarnais

5.201. 12 lakh – Jakšasai, Rakšasai ir Nagai pereina į jo kontrolę ir paklūsta jo nurodymams

5.202. 15 lakh – jis įvaldo sau Siddhus [jam tampa pavaldūs], Vidjadharai, Gandharvai, Apsaros ir 
gauna visas jų žinias

5.203. 18 lakh – jis atsiplešia nuo žemės ir pasiekia dvasinį kūną. Jis gali būti šiame pasaulyje bet 
kur, kur nori ir matyti kiaurai žemę

5.204. 28 Lakh – išmintingas jogas, tampa Vidjadharų valdovu ir gali įgauti bet kokią formą, kokios
nori. 30 lakh – jis tampa vienis su Brahma ir Višnu. 60 lakh – jis tampa Rudra. 80 lakh – jis tampa 
visu Palaimintu. 100 lakh – didingas jogas ištirpsta Parama Brahmane

5.205. O Deive! Šiva, Tripūros griovėjas yra pirminė priežastis ir aukščiausias tikslas. Išminčius, 
pasiekęs jį nekintantis, nesugriaunamas, nepakeičiamas ir laisvas nuo blogio

5.206. O, Deive! Šios Šivos žinios – didingiausios žinios (Mahavidja), jos turi visada būti saugomos
paslaptyje

5.207. Hatha joga duoda rezultatą [yra vaisinga], kol saugoma paslaptyje

5.208. Išmintingas, skaitantis tai kas dieną nuo pradžių iki pabaigos, palaipsniui įgauna sėkmę 
jogoje. Jis pasiekia išsilaisvinimą

5.209. Šios žinios turi būti paaiškinamos [išdėstomos] šventiems žmonėms, trokštantiems 
išsilaisvinimo. Sėkmė pasiekiama per praktiką
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5.210. Patenkintas tuo, ką turi, nepavaldus juslėms [įvaldęs jusles], netgi būdamas namų 
šeimininkas, tačiau neįtrauktas į jo pareigas [neužspaustas pareigomis], jogas pasiekia išsilaisvinimą

5.211. Tegul jis atlieka Džapą nurodytu būdu. Turtai ir namų šeimininko gyvenimo sąlygos sėkmei 
nėra kliūtis

5.212. Jeigu jis neprisirišęs prie žmonos ir vaikų, ir praktikuoja Jogą paslaptyje, sekdamas Mano 
mokymą, tai jis jau laimingas

OM!
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