
Pataņdžali jogas sūtras (4.gs.p.m.ē.-2.gs.m.ē.) 
 
1.nodaļa - Samādhi (saplūsme) 
 
1. Tagad norādījumi par jogu. 
2. Joga ir prāta (čitta) virmojumu (vrtti) apturēšana. 
3. Parasti redzētājs atrodas savā (dabiskajā) stāvoklī. 
4. Citkārt (viņš) pielāgojas (prāta) virmojumiem. 
5. Virmojumi ir piecu veidu, (kā arī) aptumšoti vai neaptumšoti: 
6. ... liecības (pramāna), kļūdas (viparjaja), izdomas (vikalpa), miegs (nidrā), atmiņas (smrti). 
7. Tieša uztvere (pratjakša), prāta slēdzieni (anumāna) un viedo mācības (āgama) ir liecības. 
8. Maldīgas zināšanas, kam pretī nestāv reāls objekts, ir kļūdas. 
9. Sekošana vārdiskām zināšanām, faktu trūkums ir izdoma. 
10. Ļaušanās neesamībai ir pamats miega virmojumam. 
11. Piedzīvoto lietu saglabāšana ir atmiņas.  
12. Ar praksi un atturību tos (virmojumus) aptur. 
13. Centieni noturēties tur (mierā) ir prakse.   
14. Bet ilglaicīgs, nepārtraukts un uzcītīgs darbs ir tās stabilais pamats. 
15. Apvaldīta apziņa, neslāpstot pēc lietām, kas redzētas vai sadzirdētas, ir atturība.  
16. Bet vispārākā ir atteikšanās no cilvēka atpazīstamības īpašībām.1  
17. Apzināšanās izpaužas kā veidols, esme, prieks, izpēte, pārdomas.  
18. Pirms cita – attīrīto pārpalikumu (stāvokļa) praktizē prātojumu izbeigšanu. 
19. Tas ir esības pamats bezķermeņa (būtnēm) un saplūdušajiem ar dabiskumu. 
20. Citiem svarīgāka ir ticība, drosme, atmiņa, saplūsme (samādhi) un gudrība. 
21. Tie, kuriem ir spēcīga dziņa, pietuvinās (mērķim). 
22. Tātad ir atšķirība arī dēļ vājas, vidējas un spēcīgas (dziņas)... 
23. ...vai arī dēļ dieva pielūgsmes. 
24. Dievs ir īpaša būtne, ko neiespaido nodomi, darbību rezultāti un gara sārņi (klešas).  
25. Viņā ir nepārspējamais vieduma dēsts. 
26. Viņš ir laikā neierobežots, arī priekšgājēju skolotājs. 
27. Viņa runa ir svētā zilbe (om). 
28. Zilbes skandēšana rada tās jēgu. 
29. Tad, nonākot pie precīzas uztveres, izzūd šķēršļi. 
30. Slimības, apātija, šaubas, nevērība, slinkums, nesavaldība, maldi, nesaredzēšana un nestabilitāte ir 
šķēršļi – prāta izklaidība.2 
31. Ciešanas, grūtsirdība, locekļu trīsas un smaga elpošana rodas kopā ar izklaidību. 
32. Tai pretlīdzeklis ir koncentrēšanās uz vienu vienību. 
33. Labestība, līdzjūtība, līdzprieks, vienlīdzīgas attieksmes veidošana pret labām un ļaunām lietām 
nomierina prātu. 
34. Izpūšot un aizturot elpu vai ... 
35. ... koncentrējoties uz prāta stabilu piesaisti, ko rada pievēršanās lietas iespaidam vai... 
36. ... uz iekšējo gaismu bez skumjām vai... 
37. ... uz prātu bez lietu iekāres vai... 
38. ... uz sapņa un (dziļa) miega zināšanām vai...  
39. ... uz kaut ko jauku... 
40. ... viņš (jogs) pakļauj (visu) no atoma līdz bezgalībai.  
41. Kad virmojumi izbeidzas un (prāts) atdzimst kā dārgakmens; darītājā, darāmajā un darbībā iestājas 
atstarojoša pašpilnība. 
42. Ir arī domājoša pašpilnība, kas sajaukta ar vārdiem, nozīmēm, zināšanām un fantāzijām. 
43. Nedomāšana ir tikai jēgas mirdzums, kā tukšs ķermenis, kad atmiņas pilnībā iztīrītas. 
44. Tieši šādi, ar vai bez pārdomām, noskaidrojas smalkākās lietas. 

                                                 
1 Īpašībām jeb eksistences veidiem – gunām. 
2 Dažās versijās šis pants ir sadalīts divās daļās. 



45. Bet smalkajā sfērā lietām nav pazīmes. 
46. Tie (prāta stāvokļi) tomēr ir samādhi ar sēklām. 
47. Meistarībā bez pārdomām ir cildenas dvēseles dzidrums.  
48. Patiesības pilna tur ir gudrība. 
49. Bez iemācītām un prāta slēdzienu zināšanām, ir arī citas, kas (izriet) no īpašas saiknes ar jēgu.  
50. Iespaidi, kas (nāk) no turienes, aiztur citus iespaidus. 
51. Arī tos apturot un visu nomierinot, (rodas) bezsēklas samādhi. 
 

 
2.nodaļa - Sādhana (prakse) 
 
1. Askēze, pašizziņa un pievēršanās dievam ir darbības (krijā) joga. 
2. Mērķi ir sārņu mazināšana un samādhi radīšana.  
3. Sārņi ir nezināšana, patmīlība, iekāre, naidīgums un pieķeršanās (dzīvei). 
4. Nezināšana ir iemigušo, samazināto, pārtraukto un izplatīto (sārņu) attīstīšanās lauks. 
5. Nezināšana uzskata nepastāvību, netīrību, ciešanas, nebūšanu par pastāvību, tīrību, laimi, būšanu. 
6. Patmīlība ir uztvērēja un uztveres spēju (apvienošana) vienā būtnē.  
7. Iekāre ir laimei sekojošs (rezultāts). 
8. Naidīgums ir ciešanām sekojošs (rezultāts). 
9. Pieķeršanās ir savas būtības turpināšana, kas rodas arī viedajam.  
10. Smalkie (sārņi) ir novēršami pašos pirmsākumos.  
11. To virmojumi ir novēršami meditācijā (dhjāna). 
12. Sārņos sakņojošās karmas tendences izpaužas šajā un nākamajā dzīvē. 
13. Saknei pastāvot, (sārņi) nobriest kā iedzimtais, dzīves ilgums un pieredze.  
14. Dēļ cēloņsakarības, ka labais un ļaunais nes prieku un bēdu augļus... 
15. ... kā arī dēļ īpašību un (prāta) virmojumu pretrunām, kas rodas līdz ar pārmaiņu, sāpju un iespaidu 
ciešanām, izprotošajam patiesi viss ir ciešanas.  
16. Neatnākušās ciešanas ir novēršamas. 
17. Ir jānovērš cēlonis – redzētāja un redzamā (objekta) apvienošana. 
18. Redzamais sastāv no stihijām un maņām, tam raksturīgs skaidrums, darbība vai stāvēšana, un tā 
mērķis ir pieredze un nedalītība. 
19. Īpašības var iedalīt nosakāmās, nenosakāmās, ar norādēm vai bez norādēm. 
20. Redzētājam ir tikai redzēšana, tomēr viņš skatās, sekojot prātojumiem.  
21. Redzēšanas jēga pastāv tikai redzamā uztvērējam (dvēselei-ātmā). 
22. Kaut arī priekš jēgu izpratušā (redzamie objekti) tiek sagrauti, tie nav sagrauti citiem, jo ir vispārīgi. 
23. Paša pavēlnieka un enerģijas savienošana ir veids, kā apjaust savu ķermeni. 
24. Tās cēlonis ir nezināšana. 
25. Tādēļ, ka (nezināšana) neeksistē, neeksistē arī savienošana, kuras izbeigšana redzētājam dod brīvību. 
26. Izbeigšanas metode ir nepārtraukta, (skaidri) izšķiroša zināšana.  
27. Tās gudrība ir pēdējā pakāpe pēc septiņiem soļiem.  
28. Ar centīgu jogas sadaļu praksi iznīcinot netīrību, (rodas) gudrības gaišums, līdz pat (skaidri) 
izšķirošai zināšanai. 
29. Ir astoņas sadaļas: tikums (jama), pienākums (nijama), poza (āsana), elpas kontrole (prānājāma) , 
atturēšanās (pratjāhāra), koncentrēšanās (dhārana), meditācija (dhjāna), saplūsme (samādhi). 
30. Tikumi ir nevardarbība, patiesīgums, nezagšana, askētiska tiklība un nesavtīgums. 
31. (Tā ir) diža pievēršanās, kas (aptver) visas sfēras, nedalot pēc dzimtas, vietas, laika vai stāvokļa. 
32. Pienākumi ir šķīstīšanās, pieticība, askēze, pašizziņa un dieva pielūgsme. 
33. Kad uzmācas pārdomas, ir vajadzīgs pretlīdzeklis.  
34. Gan darītājam, gan kūdītājam, gan līdzzinātājam tādu domu kā vardarbība u.c. pirmssākums ir 
alkatība, dusmas un maldi; un (vienalga, vai domas ir) vājas, vidusmēra vai pārmērīgas, rezultātā (rodas) 
bezgalīgas ciešanas un nezināšana, un ir vajadzīgs pretlīdzeklis. 
35. Tā klātbūtnē, kurš nostiprinājies nevardarbībā, naidīgums atkāpjas. 
36. Nostiprinoties patiesīgumā, var uzticēties rīcību rezultātiem.  
37. Nostiprinoties nezagšanā, pietuvojas visi dārgumi.  



38. Nostiprinoties askētiskā tiklībā, tiek iegūta potence. 
39. Balstoties nesavtīgumā, var pilnībā izprast dzīves jēgu.   
40. No šķīstīšanās (rodas) nepatika pret saviem locekļiem, nav (vēlmes pēc miesiskas) saskarsmes ar 
citiem...  
41. ... kā arī (rodas) iedabas tīrība, nedalīta uzmanība, prāta prieks, uzvara pār maņā un spēja ieraudzīt 
sevi.   
42. No pieticības tiek iegūta visaugstākā laime.  
43. Ar askēzi iznīcinot piesārņojumus, (rodas) ķermeņa un maņu virsspējas. 
44. Pašizziņā (cilvēks) savienojas ar loloto dievību. 
45. Pielūdzot dievu, saplūsme (kļūst) pilnīga. 
46. Poza ir stabila un patīkama..., 
47. ...ja cenšanās atslābst un (jogs) savienojas ar bezgalību. 
48. Tādējādi arī divdabība vairs nekaitē. 
49. Šajā stāvoklī pārtaukt ieelpas un izelpas kustību, ir elpas kontrole (prānājāma).  
50. Ārējais, iekšējais, aizture un virmojumi ir jānovēro attiecīgā vietā, laikā un skaitā, ilgstoši un precīzi. 
51. Ceturtā (jogas sadaļa) attiecas gan uz iekšējiem, gan ārējiem objektiem. 
52. Tad izzūd gaismas aizsegs..., 
53. ...un prāts spēj koncentrēties. 
54. Atturībā maņas, tāpat kā prāts, nesaskaras ar objektiem un pielīdzinās savai dabai. 
55. Tad maņas tiek pilnībā savaldītas. 
 
 
3.nodaļa – Vibhūti (visvarenība)3

 

 

1. Piesaiste pie vietas ir prāta koncentrēšanās. 
2. Tur (esošā) uztveres vienmērība ir meditācija. 
3. Kad tajā atmirdz vienīgi jēga – kā tukšums bez sava ķermeņa, (iestājas) saplūsme. 
4. Šo triju (jogas sadaļu) apvienošana ir saliedēšanās (samjama). 
5. No šī veikuma (rodas) gudrības gaisma. 
6. Tās praktiskais pielietojums ir (vairākās) pakāpēs. 
7. Trijotne, pretstatā iepriekšējām (piecām jogas sadaļām), ir iekšējais aspekts. 
8. Bet nezsēklas (saplūsmei-samādhi) pat tā ir ārējais aspekts. 
9. Mirklī, kad gan augošo, gan rimstošo iespaidu nomākšanu un parādīšanos aptur, prāts seko 
(cēloņsakarībām) un norimst. 
10. Attīrot norimšanu, (rodas) svētlaimes plūdums. 
11. Novēršot izklaidētību pa visurieni un attīstot koncentrētību uz vienu, prāts pāriet uz saplūsmi. 
12. Tad atkal, mierīgumu un rašanos uztverot vienlīdzīgi, prāts pāriet uz vienpunktīgu koncentrētību. 
13. Līdz ar to stihijās un maņās kļūst skaidras pārmaiņas no materiāla caur iezīmēm uz gala stāvokli. 
14. Izejmateriāls pielāgojas norimušajām, rodošajām un vēl nekonkrētajām darbībām. 
15. Procesu dažādība ir iemesls pārmaiņu dažādībai.  
16. No saliedēšanās (samjama) ar trim pārmaiņām, var izzināt pagājušo un vēl neatnākušo. 
17. Vārdi, nozīmes un uzskati sajaucas, balstoties cits uz cita; no saliedēšanās ar to izšķirību var izzināt 
visu būtņu skaņas. 
18. No (karmas) nospiedumu tiešas pieredzes var izzināt iepriekšējās dzīves. 
19. (Tieši uztverot) cita (cilvēka) uzskatus, var izzināt viņa prātu;  
20. Bet nevis viņa būtības pamatu, jo (būtība) nav atkarīga no objektiem. 
21. No saliedēšanās ar ķermeņa ārējo formu, nobloķējot spēju to uztvert un pārtraucot gaismas kontaktu 
ar (citu) acīm, tā izzūd. 
22. Šādi var izskaidrot skaņu u.c. (maņu uztveres objektu) izzušanu.4  
23. Saliedējoties ar aktīvu vai vēl neizveidojušos karmu, vai arī no nelaimēm var zināt nāvi. 
24. Draudzīgumā u.c. (labās īpašībās) ir spēks. 
25. Dažādos spēkos ir ziloņa u.c. spēki. 
                                                 
3 Norāda uz īpašām, pārdabiskām spējām, kas ‘iziet ārā un pastāv ārpus’ parastās eksistences. 
4 Vjāsas komentārā šīs sūtras nav. 



26. Fokusējoties uz intuīcijas gaismu, var izzināt smalko, apslēpto un attālināto. 
27. Saliedējoties ar sauli, var izzināt pasauli. 
28. (Saliedējoties ar) mēnesi, var izzināt zvaigzņu izkārtojumu. 
29. (Saliedējoties ar) polārzvaigzni, var izzināt zvaigžņu gaitu. 
30. (Saliedējoties ar) nabas čakru, var izzināt ķermeņa uzbūvi. 
31. (Saliedējoties ar) rīkles dobum, var izbeigt slāpes un izsalkumu.  
32. (Saliedējoties ar) bruņurupuča kanālu, var iegūt stabilitāti. 
33. (Saliedējoties ar) galvvidus mirdzumu, var ieraudzīt pārdabisko. 
34. Vai arī to visu [var sasniegt] caur vieduma gaismu. 
35. Sirdī ir prāta izpratne. 
36. Pieredze rodas ārēju mērķu dēļ un neizšķirti uztver iedabu (sattva) un patību (puruša), kas ir pilnīgi 
nesajauktas; zināšanas par patību rodas no saliedēšanās ar iekšējo mērķi.  
37. Tādējādi rodas intuitīvās (maņas) – sadzirdēšana, sajūtas, saredzēšana, sagaršošana, saošana. 
38. Askētismā šīs virsspējas ir šķērslis saplūsmei (samādhi). 
39. Saistību cēloni atslābinot un izjūtot ritumu, prāts ieiet citu ķermenī. 
40. Pārvaldot augšupejošo enerģiju, nav piesaistes ūdeņiem, purviem, ērkšķiem u.c. (un iespējams) 
pacelties pāri (tiem). 
41. Pārvaldot gremošanas enerģiju, (rodas) kvēlošana. 
42. Saliedējoties ar dzirdes un izplatījuma saikni, (rodas) dievišķā dzirde.  
43. Saliedējoties ar ķermeņa un izplatījuma saikni, (jogs) saaug ar vieglām pūkām un ceļo izplatījumā.  
44. Ārēji neaptverami (prāta) virmojumi ir dižais bezķermeniskais, tādējādi gaismas aizsegs tiek 
iznīcināts.  
45. Saliedējoties ar raupjo, raksturīgo, smalko, sasaistošo un funkcionālo (būtību), var pārvaldīt (dabas 
un iedabas) elementus. 
46. Tādējādi (var iegūt) samazināšanos u.c. izskatu, auguma cildumu un tā īpašību nesagraujamību. 
47. Auguma cildums ir skaistums, pievilcība, spēks un dimanta izturība. 
48. Saliedējoties ar uztveri, raksturu, pašapziņa, saistība un funkcijām, var pārvaldīt maņas. 
49. Tādējādi (rodas) domas ātrums, esība bez maņām un uzvara pār pirmcēloni. 
50. Tikai tas, kurš izprot iedabas (sattva) un patības (puruša) atšķirību, pārvalda visas esības un zina 
visu.   
51. Nepieķeroties pat arī (šiem stāvokļiem), tiek iznīcināta nepilnību sēkla, (un rodas) brīvība.  
52. Kad augstākstāvošie uzaicina, jāizvairās no pieķeršanās un lepnuma, jo var atkal piesaistīt nevēlamo.  
53. Saliedējoties ar mirkli un mirkļu secību, (var iegūt) izšķirtspējas radīta zināšana.  
54. Tādējādi var pretstatīt divus līdzīgos, kas pēc dzimtas, iezīmēm un vietas nav nodalāmi kā atšķirīgi. 
55. Izšķirtspējas radīta zināšana paceļ pāri, tā attiecas uz visām lietām, visos gadījumos un bez 
secīguma. 
56. Kad iedabas un patības tīrība kļūst vienāda, tā ir brīvība. 
 

 
4.nodaļa – Kaivalja (brīvība) 
 
1. Virsspējas rodas no iedzimtā, augiem, mantrām, askētisma vai saplūsmes (samādhi).  
2. Pāriešana citā dzimtā (notiek) dēļ ģenētiskās pārpilnības. 
3. Darbību cēlonībai nav ietekme pār gēniem, tā tikai kā zemnieks atver aizsprostu. 
4. Prāta veidojumi (rodas) tikai no pašapziņas.  
5. Dažādās aktivitātēs prāts, kas ir viens, ietekmē daudzus. 
6. Tur meditācijas radītais ir bez nolūkiem.  
7. Jogas (praktizētāja) karma nav ne balta, ne melna, bet citu karma ir trejāda.  
8. Tādējādi izpaužas tieksmes, kas patiešām ir nobriedušas un kas ir saskaņā ar (agrāko darbu) raksturu.  
9. Tās secīgi turpinās, pat arī ar pārtraukumiem laikā, vietā un dzimtā, jo atmiņas un iespaidi apvienojas 
veidoliskumā. 
10. Tām nav sākuma (un beigu), jo vēlme dzīvot ir mūžīga. 
11. Tās ir atkarīgas no cēloņa, rezultāta, uzkrājuma un atbalsta un nepastāv, ja to nav. 
12. Pagājušais un vēl neatnākušais ir paša veidojums, jo (pastāv) dažādi rīcību veidi. 



13. Tie ir uztverami vai smalki īpašību kodoli. 
14. Dēļ izmaiņu vienreizīguma lietas ir tādas, kā tās ir. 
15. Tādēļ, ka viena un tā pati lieta prātā (tiek uztverta) dažādi, abiem ir atšķirīgi ceļi.  
16. Bet, ja lieta nav piesaistīta konkrētam prātam, tad tā ir nenosakāma. Kas tad būtu?5 
17. Lieta ir zināma vai nezināma, atkarībā no tā, vai tā ietekmē prātu. 
18. Prāta virmojumi ir apzināmi, jo tā pavēlnieka būtība ir nemainīga. 
19. Kas ir uztveres objekts, tas nav pašizgaismojošs. 
20. Bet šie abi (subjekts un objekts) nav uzturami vienlaicīgi. 
21. Prātiem citam citu uztverot, izpratņu izpratnes savirknētos un atmiņas sajauktos.  
22. Saprāts, kas neveido pieņēmumus, nonākot pašizpratnes formā, to pilnībā izzina.  
23. Prāts, ko iekrāso redzētājs un redzamais, (var sasniegt) visus mērķus.  
24. Pat arī izraibināts ar neskaitāmām tieksmēm, tas pastāv cita dēļ, jo darbojas kā savienotājs.  
25. Daudzveidību redzošajam individuālās esmes svarīgums izzūd. 
26. Tad, iegrimis skaidrībā, prāts tiecas pretī brīvībai. 
27. (Skaidrības) pārtraukumos iespaidu dēļ (rodas) dažādu veidu prātojumi. 
28. To izskaušana ir tāda pati, kā bija teikts par sārņiem.  
29. Tas, kurš netiecas pat pēc iznākuma, no skaidrības apjausmes pilnībā saplūst ar tikumu padebesi. 
30. Tādējādi norimst raizes un rīcības.  
31. Zināšanas, kurās izzuduši aizklājošie netīrumi, ir bezgalīgas, tāpēc izzināmā ir ļoti maz. 
32. Tādējādi (trim) īpašībām, kuras piepildījušas savu mērķi, pārmaiņu procesi nobeidzas pilnībā.  
33. Process ir mirkļa pretmets, kas tiek uztverts pārmaiņu pašās beigās.  
34. Brīvība ir īpašību atgriešanās pirmatnējībā, kad tām vairs nav cilvēciskās esmes mērķu,6  
vai arī tā ir savā būtībā stabila apziņas enerģija.  
 

 
 

(tulkojums no sanskrita – Agita Baltgalve un Sanita Siliņa) 

                                                 
5 Šī 16.sūtra Vivekanandas un latviešu tulkojumā ir izlaista. 
6 Komentāros teikts, ka ikdienišķa cilvēka mērķi ir četri: 
• pienākumi (dharma) 
• labklājība (artha) 
• jutekļu apmierināšana (kāma) 
• atbrīvošanās no pasaulīgā (mokša) 
 


