Piezīme par latviešu valodas transliterāciju
Lielie burti norāda uz retrofleksajiem līdzskaņiem, kurus izrunā ar saliektu mēli, mēles galiņu turot pie agslējām. Lielais H burts norāda uz attiecīgā patskaņa
aspirāciju vārda beigās, piem., -aH (izlasa kā aha vai ah), -iH (ihi vai ih), atkarībā no reģiona un izloksnes. Burtu e sanskritā parasti izlasa kā garo patskani ē.
Burtkopu džņ parasti izlasa kā gņ vai gj. Apostrofs ‘ norāda uz saīsinātu a burtu.
Sanskritā lielākā daļa vārdu tiek sarakstīti kopā, latviski tie doti ar defisēm tikai uzskatāmības dēļ. Burtiskais tulkojums latviešu valodā parāda galvenokārt
vārdu secību sanskrita teikumos, gramatiskās formas ir pēc iespējas pieskaņotas, tomēr jāņem vērā, ka daļai sanskrita vārdu formu nav analogu latviešu
valodā.

Pataņdžali jogas sūtras (4.gs.p.m.ē.-2.gs.m.ē.)
पातजलयोगसू ा ण
pātaņdžala1-joga-sūtrāNi2
1.nodaļa - Samādhi (meditācija)
।। थमः समाधपादः ।। prathamaH samādhi-pādaH
1. Tagad norādījumi par jogu.
अथ योगानुशासनम ्।

atha joga-anušāsanam
(burt. tagad joga-norādījumi)
2. Joga ir sirdsprāta (čitta) rituma (vrtti) apturēšana.
योगिचतविृ तनरोधः।

jogaš-čitta-vRtti-nirodhaH
(burt. joga-sirdsprāts-ritums-apturēšana)
3. Parasti redzētājs atrodas savā (dabiskajā) stāvoklī.
तदा टुः वपे ऽवथानम ्।

tadā draŠTuH svarūpe ‘vasthānam
(burt. tad redzētājs savā-rumpī nostājies)
4. Citkārt (viņš) pielāgojas (sirdsprāta) ritumam.
विृ तसप#मतर$।

vRtti-sarūpam-itaratra
(burt. ritums-pielāgošanās citur)
5. (Sirdsprāta) ritumam ir pieci – skaidri vai neskaidri (veidoli).
वृ तयः प%चत&यः ि'लटाि'लटाः।

vRttajaH paņčatajjaH kliŠTa-akliŠTāH
(burt. ritums pieckārtīgi skaidri-neskaidri)
6. Liecības (pramāna), kļūdas (viparjaja), izdomas (vikalpa), miegs (nidrā), atmiņas (smriti).
)माण+वपय,य+वक.पनामत
ृ यः।

pramāNa-viparjaja-vikalpa-nidrā-smRtajaH
(burt. apliecinājumi-kļūdas-izdomas-miegs-atmiņas)
7. Tieša uztvere (pratjakša), prāta slēdzieni (anumāna) un viedo mācības (āgama) ir liecības.
)य/ानुमानागमाः )माणान।

prajakŠa-anumāna-āgamāH pramāNāni
(burt. tiešums-pēcprāts-atnākušais apliecinājumi)
1
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Pātaņdžala – burtiski: Pataņdžali sarakstīts.
Sūtra šeit norāda uz rindiņām, piem., 1.daļā ir 51.sūtra.

8. Kļūdas ir maldīgas zināšanas, kam pretī nestāv reāls objekts.
+वपय,यो #म0या1ानमतप
ू )तठम ्।

viparjajo mithjā-džņānam-atad-rūpa-pratiŠTham
(burt. kļūdas maldīgs-nezināšana-ne-tas-rumpis-pretstāv)
9. Vārdisku zināšanu rezultāts, faktu neesamība (tukšums) ir izdoma.
श4द1ानानप
ु ाती वतुश6
ू यो +वक.पः।

šabda-džņāna-anupātī svastu-šūnja vikalpaH
(burt.vārdi-zināšanas-rezultāts faktu-tukšums izdoma)
10. Tieksme uz neesamību ir pamats miega ritumam.
अभाव)ययाल8बना विृ तन,ा।

abhāva-pratjaja-ālambanā vRtti-nidrā
(burt.neesamība-tieksme-balstīšanās ritums-miegs)
11. Piedzīvoto lietu saglabāšana ir atmiņas.
अनुभत
ू +वषयासं)मोषः मृ तः।

anubhūta-viŠaja-asampramošaH smRtiH
(burt.piedzīvotas-lietas-neatlaistas atmiņa)
12. Ar praksi un atturību to (ritumu) aptur.
अ<यासवैरा>या<यां ति6नरोधः।

abhjāsa-vairāgjā-bhjām tan-nirodhaH
(burt. prakse-atteikšanos-ar tos-apslāpēts)
13. Centieni noturēties tur (mierā) ir prakse.
त$ िथतौ यनो ऽ<यासः।

tatra sthitau jatno ‘bhjāsaH
(burt.tur stāvēšanā pūles praktizētas)
14. Bet ilglaicīgs, nepārtraukts un uzcītīgs darbs ir tās stabilais pamats.
स तु द@घ,कालनैर6तय,सकारासे+वतो Bढभ#ू मः।

sa tu dīrgha-kāla-nairantarja-satkāra-āsevito dRDha-bhūmiH
(burt.tas bet garš-laiks-nepārtraukta-uzcītīga-strādāšana stingrs-pamats)
15. Atturība ir apvaldīta apziņa, neslāpstot pēc lietām, kas redzētas vai sadzirdētas.
BटानुD+वक+वषय+वतृ णय वशीकारसं1ा वैरा>यम ्।

dRŠTha-ānušravika-viŠaja-vitRŠNasja vašīkāra-samdžņā vairāgjam
(burt.redzēt-sadzirdošais-lietas-bezslāpju apvaldīta-apziņa atteikšanās)
16. Tā vispārākā ir atteikšanās no būtnei raksturīgām īpašībām.
तपतं पE
ु षFयातेगण
ु, वैतृ णयम ्।

tat-param puruŠa-khjāter-guNa-vaitRŠNajam
(burt.tas-pārākais cilvēks-pazīstams-īpašības-atmešana)
17. Apzināšanās izpaužas kā esme, svētlaime, izpēte, pārdomas.
+वतक,+वचारान6दािमतापानुगमात ् सं)1ातः।

vitarka-vičāra-ānanda-asmitā-rūpa-anugamāt sampradžņātaH
(burt.pārdomas-izpēte-svētlaime-esme-forma-sekojoša apzināšanās)

18. Pirms cita – attīrīto pārpalikumu (stāvokļa) praktizē prātojumu izbeigšanu.
+वराम)यया<यासपव
ू ः, संकारशेषो ऽ6य।

virāma-pratjaja-abhjāsa-pūrvaH samskāra-šeŠo ‘nja
(burt.nomierināšana-prātojumi-prakse-pirms attīrīti-pārpalikumi cits)
19. Tas ir esības pamats bezķermeņa (būtnēm) un saplūdušajiem ar dabiskumu.
भव)ययो +वदे ह)कृतलयानाम ्।

bhava-pratjajo videha-prakRti-lajānām
(burt.būšana-pamats bezķermeņa-dabiskums-paļāvušies)
20. Citiem pirmāka ir ticība, drosme, atmiņa, samādhi, apzinātība.
DHावीय,मृ तसमाIध)1ापूवक
, इतरे षाम ्।

šraddha-vīrja-smRti-samādhi-pradžņā-pūrvaka itareŠām
(burt.ticība-drosme-atmiņa-koncentrēšanās-apzināšanās-pirmāk citiem)
21.Tie, kuriem ir spēcīga dziņa, pietuvinās (mērķim).
तीKसंवेगानाम ् आस6नः।

tīvra-samvegānām āsannaH
(burt.intensīvi-motivētajiem pietuvinājies)
22. Tātad ir atšķirība arī dēļ vājas, vidējas un spēcīgas (dziņas);
मद
ु MयाIधमा$वात ् ततो ऽ+प +वशेषः।
ृ म

mRdu-madhja-adhimātra-tvāt tato ‘pi višeŠaH
(burt.maigs-vidējs-spēcīgs-dēļ tātad arī atšķiras)
23. Vai arī dēļ dievu pielūgsmes.
ईवर)OणधानाPवा।

īšvara-praNidhānād-vā
(burt.dievu-pielūgsme-vai)
24. Dievs ir īpaša būtne, ko neiespaido nodomi, darbību rezultāti un raizes.
'लेशकम,+वपाकाशयैरपरामृ टः पE
ु ष+वशेष ईवरः।

kleša-karma-vipāka-āšajair-aparāmRŠTaH puruŠa-višeŠa īšvaraH
(burt.piesārņojumi-karma-rezultāts-nodoms-neskarts būtne-īpaša dievs)
25. Tur ir nepārspējamais vieduma dēsts.
त$ नरतशयं सव,1वबीजम ्।

tatra-niratišajam sarvadžņatva-bīdžam
(burt.tur-nepārspējamā viszināšanas-sēkla)
26. Viņš ir arī priekšgājēju Skolotājs, laikā neierobežots.
स पव
ू Rषाम ् अ+प गE
ु ः कालेनानवSछे दात ्।

sa pūrveŠām api guruH kālena-anavaččhedāt
(burt.viņš agrāko arī guru laika-nepārtraukts)
27. Viņa runa ir svētā zilbe (om).
तय वाचकः )णवः।

tasja vāčakaH praNavaH
(burt.viņa runa svētzilbe)

28. Tās skandēšana rada tās jēgu.
तUजपतदथ,भावनम ्।

tadž-džapas tad-artha-bhāvanam
(burt.tā-skandēšana-tā-nozīme-radīšana)
29. Tātad, arī nonākot pie precīzas uztveres, izzūd šķēršļi.
ततः )य'चेतनाIधगमो ऽVय6तरायाभावच।

tataH pratjak-četana-adhigamo apj-antarāja-abhāvaš-ča
(burt. tātad precīza-uztvere-nonākšana arī-šķēršļi-izzuduši)
30. Slimības, apātija, šaubas, nevērība, slinkums, nesavaldība, maldi, redzējuma neiegūšana un vietas
nestabilitāte ir šķēršļi – sirdsprāta izklaidība.
WयाIधयानसंशय)मादालया+वरतXाि6तदश,नाल4धभ#ू मकवानविथतवान Iचत+व/ेपाते ऽ6तरायाः।

vjādhi-stjāna-samšaja-pramāda-alasja-avirati-bhrānti-daršana-alabdha-bhūmikatva-anavasthita-tvāni
čitta-vikšepās-te ‘ntarājāH
(burt.slimības-apātija-šaubas-nevērība-slinkums-nesavaldība-redzējums-neiegūšana-vieta-nestabilitāte
sirdsprāta-izklaidība-tie šķēršļi)
31. Ciešanas, grūtsirdība, locekļu trīsas, smaga elpošana rodas kopā ar izklaidību.
दःु खदौम,नयाZगमेजयववास)वासा +व/ेपसहभुवः।

duHkha-daurmanasja-angame-džajatva-švāsa-prašvāsā vikŠepa-saha-bhuvaH
(burt.ciešanas-grūtsirdība-locekļi-drebēšana-ieelpa-izelpa izklaidība-kopā-radies)
32. Tai pretlīdzekļa veids ir prakse uz vienu vienību.
त)तषेधाथ,म ् एकतवा<यासः।

tat-pratiŠedha-artham eka-tattva-abhjāsaH
(burt.tā-pretlīdzeklis-veids viena-realitāte-prakse)
33. Labestība, līdzjūtība, līdzprieks, vienlīdzīgas attieksmes veidošana pret labām un ļaunām lietām
nomierina sirdsprātu.
मै$ीकEणाम\ु दतोपे/णां सख
ु दःु खप]
ु याप]
ु य+वषयाणां भावनातिचत)सादनम ्।

maitrī-karuNā-mudita-upekŠaNām sukha-duHkha-punja-apunja-viŠajāNām bhāvanātaš-čittaprasādanam
(burt.labestība-līdzjūtība-līdzprieks-vienlīdzību laime-ciešanas-labs-ļauns-lietu kultivēšana-sirdprātsnomierināšana)
34. Izpūšot, aizturot elpu vai...;
)Sछद, न+वधारणा<यां वा )ाणय।

praččhardana-vidhāraNa-abhjām vā prāNasja
(burt.izpūšana-aizturēšana-abām vai elpas)
35. (Koncentrējoties uz) prāta stabilu piesaisti, ko rada pievēršanās lietas iespaidam vai...;
+वषयवती वा )विृ तEप6ना मनसः िथतनबि6धनी।

viŠajavatī vā pravRttir-utpannā manasaH sthiti-nibandhinī
(burt.objektu iespaids vai pievēršanās-radīt prāta stabila piesaiste)
36. (Koncentrējoties uz) iekšējo gaismu bez bēdām vai...;
+वशोका वा Uयोतमती।

vi-šokā vā džjotiŠmatī
(burt. bez-bēdām vai gaismu-matīt)

37. (Koncentrējoties uz) sirdsprātu bez lietu iekāres vai...;
वीराग+वषयं वा Iचतम ्।

vīta-rāga-višajam vā čittam
(burt.izzudusi-iekāre-lietu vai sirdsprāts)
38. (Koncentrējoties uz) sapņa un (dziļa) miega zināšanu pamata vai...;
वVनना1ानाल8बनं वा।

svapna-nidrā-džņāna-alambanam vā
(burt.sapnis-miegs-zināšanas-balstīšanās vai)
39. Koncentrējoties uz kaut ko jauku;
यथा#भमतMयानाP वा।
jathā-abhimata dhjānād vā
(burt.kā-jauks-koncentrēšanās vai)
40. Viņš (jogs) pakļauj (visu) no atoma līdz bezgalībai.
परमाणु परममहवा6तो ऽय वशीकारः।

parama-anu parama-mahattva-anto ‘sja vašīkāraH
(burt.vis-mazākais vis-lielākais-līdz viņa-pakļaušana)

/no sanskrita tulkojusi Agita Baltgalve/

