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INTRODUCERE

Este  greu  să  situăm foarte  exact  Yoga-Sutra,  însă,  faptul  ca 
Patanjali  să  fi  existat  ca  persoană,  sau  să  fi  reprezentat  un 
curent de gândire, să fi fost două secole înaintea erei noastre, 
sau patru secole după, învățătura despre Yoga expusă în Sutra, 
codifică o practică tradițională de o foarte mare vechime.
  Cuvântul Sutra, în sanscrită, semnifică firul unui colier, 
prin extensie firul ce conduce un raționament, o prezentare. De 
asemenea mai evocă și perlele colierului, și atunci evocă cele 
195  de  aforisme  care  constituie  expunerea  de  față.  Așadar, 
vorbim și despre Sutrele Yoga.
  În  toate  domeniile  de  învățământ  spiritual  din  India, 
regăsim aceste rezumate, un fel de mnemonice destinate să fie 
învățate pe dinafară, și explicate de către profesor, concizia lor 
făcându-le greu de înțeles fără comentarii.
Dacă  mai adăugăm faptul  că  sanscrita,  cea mai veche dintre 
toate  limbile  noastre  indo-europene,  deschide,  pentru  fiecare 
cuvânt  o panoplie  de sensuri,  vom înțelege că  lectura Yoga-
Sutra nu se poate efectua decât în lumina practicii, aceasta din 
urmă clarificând-o pe cealaltă, si viceversa. Lucru ce reprezintă 
întreaga  semnificație  a  cuvântului  Svādhyāya,  prin  care  se 
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înțelege, în același timp, studiul textelor sacre și cunoaștere de 
sine.
  Traducerea și comentarea acestui text, ilustrează numai 
fructul  experienței  mele  a  stării  de  Yoga,  o  viziune  printre 
atâtea altele. De aceea mi s-a părut important, să redau pentru 
fiecare  cuvânt,  sensul  sau  diferitele  semnificații,  pentru  ca 
fiecare,  dincolo  de  traducerea  mea  -  care  nu  poate  fi  decât 
propria mea interpretare -, să regăsească viziunea personală a 
textului așa cum este…

Pentru  a  simplifica,  nu  am  considerat  necesar  să 
reproduc  textul  în  alfabetul  limbii  sanscrite,  și  am  ales  o 
transcriere obișnuită, destul de fonetică. 
  Deasemenea nu am intrat în detalii de gramatică, lăsând 
fără  explicații  terminațiile  aceluiași  cuvânt,  de  exemplu, 
cuvântul  Yoga  din  primul  aforism,  este  Yogash  in  al  doilea, 
primul  fiind  tema  pură  dintr-un  cuvânt  compus,  pe  când  al 
doilea este afectat de marca nominativului, și indică faptul că 
cuvântul  este  subiectul  propoziției.  Cu  câteva  excepții,  am 
redat, detaliat în secțiunea cuvânt cu cuvânt, termenul neafectat 
de forma sa gramaticală, ceea ce va permite cititorului  să se 
raporteze mai ușor la textul inițial.

Mesajul

Această lucrare are două obiective:
• a pune în valoare firul narativ si compoziția textului;
• a  lămuri,  în  lumina  practicii,  ceea  ce  este  de  fapt 

esențial pentru noi în lectura Sutrelor.                            

Într-adevăr,  de  mii  de  ani,  practica  Yoga are  ca  scop 
libertatea: a se elibera de legea Karmei sau legea cauzei și a 
efectului,  a  se  elibera  de  constrângerile  condiției  umane,  a 
deveni un Jivan Mukta, o ființă vie trează. Al patrulea capitol al 
Sutrelor(1) dezvoltă ultima etapă din drumul transformării. 

7



 Consider că pentru noi, occidentalii, mesajul Sutrelor se 
definește în mare măsura prin relația cu ceilalți,  trecând prin 
relația cu sine. 

Imensa bogăție a acestui text este aplicabilitatea sa în 
cotidian,  în  viața  noastră  fizică  și  sufletească,  personală  și 
relațională, și constituie o deschidere privilegiată față de viața 
spirituală.
  Cu  o  grijă  permanentă  față  de  detaliu,  Patanjali 
explorează universul psihomental, și ne oferă un mijloc simplu, 
concret, extraordinar de eficace, pentru a deveni mai conștienți, 
mai vigilenți, mai apți să trăim fiecare clipă în plenitudinea sa. 
Patanjali își dezvoltă gândirea într-o manieră tipic indiana. Ea 
nefiind conform logicii  occidentale  lineară,  el  revine de  mai 
multe  ori  asupra  aceleiași  teme  pentru  a  o  extinde  și  a  o 
aprofunda.  Am  putea  spune  că  se  exprimă  spiralat,  precum 
energia însăși. 

Și pentru a o integra mai bine, el apelează, precum în 
toate textele sacre,  la  imagini:  a  florii  de bumbac,  simbol al 
lejerității sau a unei movilițe de pământ, într-un câmp arat.

Ori, acolo unde este imagine, există sensibilizare, deci, încă o 
dată, interpretare.

(1)  Yoga-Sutra  se  împarte  în  patru  lucrări  sau  capitole,  numite  Pādaīs: 
Samādhi Pāda; Sādhana Pāda; Vibhūti Pāda; Kaīvalya Pāda.
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Aviz cititorului

Yoga Sutra este un text inspirat. Nu-l citim ca pe un roman, îl 
consultăm,  îl  savurăm  în  momentele  privilegiate  care  se 
transformă într-o meditație.

Prin  urmare  am încercat  să  scriu  precum îmi  conduc 
sesiunile  de  Yoga,  în  ritmul  respirației  mele  naturale,  atunci 
când este netulburată.

De  aceea  am  ales  să  prezint  Sutrele  asemenea  unor 
poezii, fiecare strălucind ca un giuvaer.

Ar  fi  folositor  oare,  să  se  citească  această  lucrare  cu 
voce tare?
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TRADUCERE
COMENTATĂ
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SAMĀDHI PĀDA

Primul capitol, “Samādhi Pāda”, ne indică direcția. Finalitatea  
în Yoga este Samādhi, stare necondiționată  în care, în sfârșit 
liberi de automatismele de comportament și de gândire, putem 
fi  unul  cu  viața,  acceptând  faptul  că  totul  se  schimbă  și  se 
modifică.

El  ne  arată  mijloacele  prin  care  se  ajunge  acolo, 
obstacolele, și ne spune cum să înlăturăm aceste obstacole.

Urmând apoi, să ne descrie diferitele etape Samādhi.
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__________Deschidere oarecum solemnă a lucrării.

I.1. Atha Yogānushāsanam.

“Acum, vom primi învățătura Yoga, în continuitatea 
unei transmisii fără întrerupere.”

atha: acum
yoga: Yoga
anu: de o manieră neîntreruptă
shāsanam: învățătură

Acest  sutra  de  introducere  afirmă  cum  se  transmite  Yoga. 
“Acum”  spune  Patanjali.  Cu  alte  cuvinte,  el  va  preda  celui 
pregătit,  disponibil,  motivat.  Și  se  va  transmite  precum  o 
înșiruire neîntreruptă, de la maestru la discipol.

Importanța  motivației,  caracterul  inițiatic  al  acestei 
învățături care își adâncește rădăcinile într-un trecut la fel de 
îndepărtat ca cele mai vechi texte sacre: Vedele.
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__________Definiția Yoga. Cale de urmat. Argumente cheie: atunci 
când periferia se liniștește Centrul nostru se face cunoscut.

     I.2. Yogashchittavrittinirodhah.

“Yoga este încetarea activității automate a minții.”

yoga: Yoga
chitta: conștiență periferică, minte
vritti: agitație, modificare, perturbare
nirodha: oprire, întrerupere

I.3. Tadā drashtuh svarūpē avasthānam.

“Atunci ni se dezvăluie Centrul, stabilit în el însuși”

tadā: atunci
drashtar: văzător, martor
svarūpē: în propria sa formă
avasthānam: faptul de a se stabili

Patanjali ne oferă o cale: a întrerupe agitația automată a minții.
Și  ne anunță  de la  început consecința extraordinară  a 

acestui  act,  aparent  atât  de  simplu.  Eliberându-ne  de 
automatisme, Yoga ne arată capacitatea noastră de a fi. Această 
conștiența profundă pe care Patanjali o numește Drashtar, cel 
ce vede este Martorul imobil, permanent, care ne îndeamnă să 
participăm la  energia  cosmică,  dincolo  de  întruparea  noastră 
materială.

Fie  el  numit  Drashtar,  Atman,  Sinele,  Centrul,  el 
reprezintă o bogăție aparțînând tuturor oamenilor, este sursă de 
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dragoste, de viață, de creativitate, pe care majoritatea dintre noi 
o căutăm în exterior, ea aflându-se, de fapt, în noi.
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__________Ce se întâmplă atunci când conștiența periferică nu 
se liniștește?

I.4. Vrittisārūpyam itaratra.

“În caz contrar, Centrul nostru se identifică cu agitația 
minții.”

vritti: modificare
sārūpyam: asimilare, identificare
itaratra: altfel

Cum poate acest Centru, care este imobil și permanent, să se 
identifice cu conștiența periferică, insațiabilă în esență, ea fiind 
conectată prin intermediul simțurilor la solicitările exterioare?

Asemenea  unui  diamant  care  reflectă  culoarea 
suportului  pe  care  se  sprijină.  În  loc  să  rămână  pur  și 
transparent, se colorează.  Ne putem imagina un temperament 
pasional, violent - mânie, indignare - care-l va colora în roșu, 
pe  când  o  stare  sumbră  -  frică,  dezgust,  descurajare  -  îl  va 
colora în negru. Limbajul popular este elocvent: a vedea roșu in 
fața ochilor, a avea gânduri negre.

Conștiența profundă va reflecta stările schimbătoare ale 
lui Chitta, mintea în sensul larg al cuvântului, schimbând lumea   
în ochii noștri. Ea nu va mai prezenta expresia realității, ci a 
subiectivității  noastre.  Ne  identificăm  acestei  stări  pasagere, 
precum se identifică un conducător auto cu vehiculul său, un 
om bogat cu bogățiile sale, un om puternic cu puterea sa.

Nu  ne  dăm seama de  această  identificare:  un  mental 
agitat ecranează, precum o apă agitată împiedică să i se vadă 
adâncurile, la fel mintea nu poate cunoaște Centrul, deoarece 
este de o natură cu totul diferită.
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Nu  putem  decât  să  înlăturăm  obstacolele,  liniștind 
această agitație care estompează.

Atunci,  asemenea  apelor  limpezi,  care  lasă  să  se 
intrezărească  tezaurul din adâncuri,  mintea liniștită  dezvăluie 
Centrul care ne permite să accesăm realitatea.
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__________De ce natură este această agitație mentală?
                    Vritti sau cele cinci modalități ale gândirii.

I.5.  Vrittayah  panchatayyah  klishta-
aklishtāh.

“Modificările minții, dureroase sau nu, sunt în număr 
de cinci.”

vritti: modificări, agitație
pancha: în număr de cinci
klishta: dureroasă
aklishta: nedureroasă

I.6.  Pramāna-viparyaya-vikalpa-nidrā-
smritayah.

“Acestea sunt raționamentul just, gândirea eronată, 
imaginația, somnul și memoria.”

pramāna: raționament just
viparyaya: gândire eronată
vikalpa: imaginație
nidrā: somn
smritayah: de la smriti: memorie, amintiri

I . 7 . P r a t y a k s h a - a n u mān a -āg a m a h 
pramānāni.
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“Raționamentele juste au ca bază; percepția clară, 
deducția, referința la textele sacre.”

pratyaksha: observație, cunoaștere directă, percepție clară
anumānā: deducție
āgama: tradiție
pramāna: raționament

Pentru a gândi just, este necesară o pricepere în a observa, o 
bună capacitate de analiză, cât și modestia de a ne raporta la 
înțelepciunea  celor  vechi  și  a  nu  ne  încrede  în  întregime în 
capacitățile proprii.

I.8. Viparyayo mithyā-jnānam a-tadrūpa-
pratishtham.

“Eroarea este o cunoaștere greșită, care nu se sprijină 
pe Sine (ea nefiind în relație cu conștiența profundă).”

viparyaya:  eroare,  concepție  greșită,  contradicție  cu  sine 
însuşi 

mithya: greșit, invers
jnāna: cunoaștere
a-: non-
tad:  acest lucru, Sinele, conștiența profundă
rūpă:  forma
pratishta: stabilită

I.9.Shabdajnāna-anupātī  vastu-shūnyo 
vikalpah.
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“Imaginația  este  lipsită  de  substanță  deoarece  se 
sprijină pe cunoașterea verbală.”

shabda: sunet, cuvânt, parolă, discurs
jnāna: cunoaștere; shabdajnāna: cunoaștere verbală
anupātī: ce urmează
vastu: substanță, obiect existent; provine de la vas-: a locui, 

a fi aici.
shūnya: gol
vikalpa: imaginație

Cuvântul nu reprezintă obiectul.

I.10.  Abhāva-pratyaya-ālambanā  vrittir 
nidrā.

“Somul cu vise este o agitație a minții bazată pe un 
conținut fictiv.”

abhāva: care nu există
pratyaya: credință, concepție, idee, experiență
ālambanā: faptul de a se baza pe, punct de sprijiin, suport
vritti: modificare
nidrā: somn

I.11.  Anubhūta-vishaya-asampramoshah 
smritih.

“Memoria  consistă  în  a  nu  dezgoli  obiectul 
experienței de caracterul experienței.”
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anubhūta: din experiență; din anubhū: a simții, a resimți, a 
percepe

vishaya:  câmp  de  acțiune,  din  experiență,  ceea  ce  este 
accesibil simțurilor.

asampramoshah: faptul de a nu fura

Acestea  sunt  cele  cinci  modalități  de  funcționare  ale  minții. 
Utilitatea  ei  nu  este  pusă  la  îndoială,  este  un  instrument 
minunat întru totul necesar.

Este nevoie doar de a înlătura ceea ce o aglomerează și 
dăunează  discernământului.  Hrănită  din  emoțiile, 
traumatismele, tiparele noastre obișnuite, interdicțiile  culturale 
sau genetice, mintea ne conduce în confuzie.

Chiar  sub  forma  unui  raționament  just,  ea  nu  poate 
egala  cunoașterea  directă  dobândită  prin  Yoga,  atunci  când 
gândul  se  opreste  și  centrul  nostru  eliberat  de  toate  aceste 
zgomote parazite, poate cunoaște imediat și în totalitate oricare  
dintre elementele realității, fie el obiect sau ființă umană.

Evidența apare cu certitudine atunci când nimic nu vine 
să perturbe conștiența.

Răspunsul va fi just,  adecvat, calmând agitația minții, 
care  devine   transparentă,  îngăduind  legătura  cu  conștiența 
profundă, sursă de viață.
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__________ Cum să liniștim această agitație a minții?

I . 1 2 . A b h yā s a - v a ï rāg yāb h yām t a n -
nirodhah.

“Oprirea  gândurilor  automate  se  obține  printr-o 
practică intensă într-un spirit de detașare.”

abhyāsa: practică, lucru cu sine necesitând efort și voință; 
rădăcina as: a proiecta, a lansa+pref. abhi: ideea de forță, de 
dificultate+ā:  ideea cum că  acțiunea se face în direcția  celui 
care acționează.

vaīrāgya: absența pasiunii, a atașamentului, a nu se implica 
emoțional,  a  nu  se  lasă  identificat  cu;  derivat  din  cuvântul 
raga  :  pasiune  în  sensul  larg  al  cuvântului,  obținut  de  la 
rădăcina ranj : a vopsi în roșu, + pref. vi : care este negativ.

tan: acestea [Vritti]
nirodha : oprire, întrerupere, suprimare

Acest aforism reprezintă  miezul Yoga însă  spiritul occidental 
înțelege cu greutate faptul că contrarile ar putea coexista.

Totuși, postura simbolizează această atitudine mentală. 
Nu există  postură  fără  structură,  ea se stabilește pe elemente 
ferme; natura proprie a posturii din Yoga, Asana, nu se poate 
stabili  decât  dacă  ne  degajăm de  tensiunile  inutile,  la  nivel 
muscular, respirator și mental, “noțiune de infinit într-un spațiu 
fericit”, cum o traducea Gerard Blitz,.

A se dedica complet unei practici, unei acțiuni, fără a se 
identifica totuși cu această, este mesajul Bhagavad Gitei:  A nu 
căuta fructul acțiunii îndeplinind, pe cât posibil perfect, ceea ce 
avem de făcut.
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Căutarea  unui  rezultat  nu  are  nimic  de  a  face  cu 
acțiunea în sine. A prevede un rezultat înseamnă a se proiecta în 
viitor, și totuși acțiunea, ea nu poate exista decât în prezent.

A practica  Abhyāsa  Vaïrāgya,  înseamnă  a  fi  aici,  și 
acum, a găsi echilibrul, a integra contrariile.

I. 13. Tatra sthitau yatno ‘bhyāsah.

“În cazul de față, această practică intensă reprezintă 
efortul energetic de a se stabili în sine insuși”

tatra: aici, atunci, în acest caz
sthitau: a fi stabilit; rădăcina sthā : a se ține în picioare
yatna: efort, energie
abhyāsa: practică intensă

A  practica  intens,  nu  înseamnă  a  căuta  posturi  dificile  și 
complicate, a constrânge voit trupul pentru a obține suplețe și 
putere fizică. Nu căutăm să copiem perfect o formă, dar, printr- 
un efort corespunzător al corpului, starea de Yoga este atinsă în 
postură, prin liniștirea minții. 

Efortul despre care este vorba, este un efort de atenție 
necesar pentru a fi prezent, vigilent, disponibil.

I.14. Sa tu dīrghakāla-nairantarya-
satkāra-ādara-āsevito dridha-bhūmih.

“Ea nu are o structură temeinică decât dacă se practică 
cu entuziasm, perseverență, de o manieră neîntreruptă 
pe o perioada lungă de timp.”
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sa: ea
tu: însă
dīrghakāla: îndelung
nairantarya: într-o manieră neîntreruptă
satkāra: ardoare, devoțiune 
ādara: perseverență 
āsevita: practicat
dridha: solid 
bhūmih: temelie

Acest efort de atenție a prezentului va deveni încet cu încetul o 
stare de atenție, însă, necesită timp și seriozitate.

A înlocui dispersiunea, inatenția cu conștiența totală în 
fiecare clipă, este o reeducare, ce se poate sprijini pe practica în 
studioul de Yoga, dar ea nu devine stare de conștiență, stare de 
Yoga, decât prin intermediul unei prezențe continue, în toate 
activitatiile noastre cotidiene.

În  practica  Yoga,  încercăm  să  fim,  în  același  timp, 
conștienți  de  gest,  de  respirație  și  de  senzație.  A continua  
starea de vigilență în viața de zi cu zi este o miză veritabilă care 
necesită un angajament total, Sutra 14 despre această motivație 
vorbește.

I .15 .Drishta-anushravika-vishaya-
vitrishnasya vashīkāra-samjnā vaïrāgyam.

“Non  atașamentul  este  determinat  de  o  stare  de  
conștiența  deplină,  eliberatoare  de  dorința  față  de 
lumea care ne înconjoară.”

drishta: ceea ce este văzut
anushravika: rădăcina shru: a asculta; ascultat
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vishaya:  câmp  al  acțiunii,  al  experienței;  obiect  al 
experienței

vitrishnasya: lipsit de sete, lipsit de dorință 
vashīkāra:  care  supune,  subjuga,  are  putere  asupra,  își 

extinde împărăția asupra
samjnā:  jnā  :  a  cunoaște  +  sam:  complet;  o  cunoaștere 

intimă, conștiența profundă
vaïrāgyam: renunțare, non atașament, libertate față de

A se detasa si a nu se arunca înspre persoane și obiecte într-un 
mod voluntar și  posesiv, cuprins de dorința de a însuși,  de a 
apropria sau de a controla.

A renunța  înseamnă  a  accepta  ceea  ce  este,  ceea  ce 
apare, a-l accepta pe celălalt în diferența sa, fără să-i cerem să 
fie ca noi, sau în felul în care noi vrem ca el să fie, a iubi fără 
atașament,  identificare  sau  înrobire  este  sugestia  acestui 
aforism.

Acceptarea  este  foarte  dificilă.  Tânjim  și  credem  că 
vom  obține  aceasta  atitudine,  dar  corpul,  care  nu  minte, 
manifestă   prin  suferință  și  boală  refuzul  de  a  adera  la  o 
acceptare totala.

În  practica  Yoga,  detașarea,  înseamnă  a  accepta 
negocierea  în  lipsa  de  suplețe,  a  accepta  faptul  că  postura 
perfectă  este  aceea  care  nu  mai  poate  fi  ameliorată  prin 
mijloacele prezente.

Detașarea  este  modestie,  redescoperirea  simplității, 
starea de lipsă de dorință. Lipsa de dorință ne conduce la lipsa 
de gânduri, și lipsa gânduri ne aduce în realitate.
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I.16.  Tat-param  purusha-khyāter  guna-
vaïtrishnyam.

“ Cea mai înaltă treaptă de detașare, este renunțarea la  
componentele Guna, grație conștienței de Sine.”

tat: aceea (detașarea) 
param: cel mai înalt
purusha: Sinele, Centrul
khytāti: conștiența, cunoașterea absolută
guna:  calitate,  proprietate,  atribut,  modalitate  de 

manifestare
vaïtrishnyam: detașare

Iată menționată viziunea universului în filosofia Samkhya.
Purusha,  fiind  entitatea  inexprimabilă,  incognoscibilă, 

este reunită  cu Prakriti, materie dinamică  și creatoare, pentru 
motive  care  ne  depășesc,  conform  unor  tendințe  denumite 
Guna:  Sattva,  sau  modalitatea  de  manifestare  a  luminii,  a 
echilibrului;  Rajas,  sau  proprietatea  energiei  motrice,  a 
activității mentale; Tamas, cea a inerției fizice și psihice.

În  lumea  manifestării  căreia  îi  aparținem,  totul  este 
supus acestor trei forme de expresie.

A fi separat de elementele Guna, înseamnă a fi liber de 
manifestare,  eliberat  de  Avidya,  ignoranța  existențială 
intrinsecă  materiei.  Conform tradiției,  înseamnă  a  fi  treaz  în 
viață, Jivan Mukta.

În  viața  cotidiană,  a  se  elibera  de  elementele  Guna, 
poate să însemne să fim conștienți de tendința rajasică, satvică 
sau tamasică a reacțiilor noastre.

Această  luare  de  conștiență  crează  un  context  care  
permite nesupunerea față de emoția momentului; a recunoaște 
furia care se amplifică, implică putere de negociere cu această 
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emoție,  o  acțiune  justă,  adecvată,  fără  a  pierde  legătura  cu  
sinele profund.
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__________ Samādhi sau starea de conștiență pură.

I.17.Vitarka-vichāra-ānanda-asmitā-
rūpa-anugamāt samprajnātah.

“Samādhi  Samprajnāta,  stare  a  conștienței  în 
continuare  orientată  spre  exterior,  îndeamnă  la 
reflectare și la raționament.
Este  însoțit  de  un  sentiment  de  beatitudine  și  de 
convingerea de a exista.”

vitarka: raționament, reflexie 
vichāra: examen mental, investigație
ānanda: bucurie fără obiect, beatitudine
asmita: sentimentul lui “ eu sunt”
rūpa: formă
anugamāt: un demers, o practică;  terminația -āt: provine 

din
sam: ideea de perfecțiune
pra: ideea de a merge spre exterior
jnā: a cunoaște

Raționamentul și reflexia indică suportul pe care se desfășoară 
conștiența. Mintea nu se mai dispersează. Ea este în armonie cu 
obiectul  concentrației  și  din  acest  acord  total  rezultă  un 
sentiment de plenitudine și de bucurie.

Însă  egoul  este  în  continuare  prezent,  subiect  ce 
gândește și resimte.

I.18.  Virāma  -  pratyaya-abhyāsa-pūrvah 
samskāra-shésho anyah.

27



“Datorită  experienței  repetate  a  acestei  stări,  orice 
activitate mentală încetează si se naște Asamprajnata 
Samādhi,  Samādhi  fără  suport.  Cu  toate  acestea, 
rămân memoriile acumulate prin Karma.”

      virāma: încetare
pratyaya: idee, opinie, credință
abhyāsa: practică intensă
pūrvah: în urma căruia
samskāra: impresii, amprente, straturi psihice acumulate
shésha: rămășițe, rest
anya: celălalt

Este  o  stare  de  unitate,  de  conștiența  pură,  însă  ea  este 
pasageră.  Mai purtăm în noi semințe ale trecutului,  parte ale 
inconștientului colectiv sau ale proprii povești, ele pot germina  
imediat ce circumstanțele permit acest lucru, și pot destabiliza 
din nou conștiența.

I.19. Bhava-pratyayo vidéha-prakriti-
layānam.

“Unele  ființe  cunosc  Samādhi  din  naștere.  Ele  sunt 
libere  de  constrângerile  corpului  fizic  fiind  in 
continuare întrupate.”

bhava: naștere
pratyaya: idee, credință, experiență
vidéha: fără trup

28



prakritilaya: scufundat în manifestare

Dharma, lege de ordin divin (universal), oferă fiecăruia menirea 
care  îi  este  dată.  Unele  ființe  posedă  din  naștere  această 
transparență  a conștienței pe care ceilalți  o pot atinge numai 
prin efort și practică.
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__________   Calea  de  urmat  [20-31].  Calea  practicii  (care 
dezvoltă Abhyāsa).

I.20.Shraddhā-vīrya-smriti-samādhi-
prajnā-pūrvaka itareshām.

“Ceilalți  cunosc  Samādhi  cu  ajutorul  credinței, 
vigoarei, studiului și cunoașterea intuitivă.”

shraddhā: credință, încredere, dorință, loialitate, fidelitate
vīrya: energie, voință
smriti: memorie, studiu
samādhi-prajnā: cunoaștere imediată, subtilă, globală
pūrvaka: provenind din
itara: celălalt

I.21. Tīvra-samvégānām āsannah.

“Este accesibil celor care-l doresc cu ardoare.”

tīvra: intens, violent, cu ardoare, puternic, excesif, teribil
samvéga: elan
āsanna:  provine din  ā-sad: a atinge, obține, a avea parte    

la, obținere, reușită

I.22.  Mridu-madhya-adhimātratvāt  tato 
(a)pi vishéshah.
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“ O diferență de intensitate există și în cazul de față, o 
practică poate fi slabă, moderată sau de intensitate 
mare.”

mridu: slab, dulce
madhya: moderat
adhimātra: superioară
tatah: din aceasta
api: astfel, tocmai
vishésha: distincție, discriminare, diferență

Reluarea Sutrei 14. Patanjali insistă din nou asupra caracterului 
serios, angajat, al unei Sādhana, sau demers al cunoașterii de 
sine. Fie ea tradițională, ca în India, unde Sādhaka se pune la 
dispoziția acestei  căutări  spirituale,  sau modernă,  imersată  în 
viața relațională, ea necesită același angajament.
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__________  Calea  supunerii  (abandonului)  față  de 
Dumnezeu_____ care amplifică noțiunea de Vaïragya.

I.23. Ishvara-pranidhānād vā.

“Sau, grație devoțiunii în fața Domnului.”

īshvara: Domnul, 
pranidhāna: prefixele pra : înainte și, ni: de sus în jos; rădăcina 

dhā : a așeza; a oferi într-o atitudine devoțională
vā: sau

Pentru anumite persoane, mai religioase, renunțarea, care trece 
prin  actul  devoțional  de  supunere  și  voință  divină,  este  mai 
ușoară. Samkhya, este o filosofie non religioasă, însă Patanjali, 
care  apreciază  inima  oamenilor,  în  diversitatea  lor,  nu 
neglijează această abordare a realității.

I.24.  Klésha-karma-vipāka-āshayair  a-
parāmrishtah purusha-vishésha īshvarah.

“Ishvara este o entitate aparte care nu este afectată de 
suferință,  de  acțiune,  de  rezultatul  acțiunii  sau  de 
urmele acesteia”

klésha: aflicțiune, suferință
karma: acțiune, travaliu, activitate
vipāka: maturație, rezultat, consecință
āshaya: transformare, urmă
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a-parāmrishta: neafectat
purusha: ființă
vishésha: deosebit
īshvara: stăpân, domn

Această  ființă  excepțională,  de  esență  divină,  nu  este  afectată  de 
legea cauzei și a efectului.

Pentru  noi,  dependenți  de  Karma,  “faptele  noastre  ne 
urmăresc,  deoarece nu sunt dezinteresate”.

I.25. Tatra nir-atishayam sarvajnā-bījam.

“În el se află sămânța unei conștiențe fără limite.”

tatra: în
nir-atishaya: fără limite
sarvajnā: cunoaștere totală
bīja: sămânța, principiu

Cum oare  să  nu  ne  abandonăm acestui  absolut,  pe  care  nici  nu-l 
putem concepe?

I.26. Sa ésha pūrvésham api guruh kāléna 
an-avacchédāt.

“Nelimitat  de  timp,  el  este  maestrul  spiritual  al 
vechilor maeștrii.”

Sa ésha: el
pūrvésham: din purva: vechi, strămoși
api: chiar
guru: maestru spiritual
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kāla: timpul
an-avacchéda: fără limita

De esență divină, el este, de la origini, sursa oricărei vieți spirituale. 
Fără el, nu există învățătură spirituală, nu există Yoga.

I.27 Tasya vāchakah pranavah.

“Este desemnat prin Om.”

tasya: al său 
vāchakah: desemnare
pranava: rădăcina nav -: a elogia; în India, Om se recită înainte 

de oricare incantație de text sacru.

I.28. Taj-japas tad-artha-bhāvanam.

“Repetiția acestei Mantra face cunoscută semnificația 
sa.”

tad: acesta
japa: repetiție
artha:  semnificație (înțeles)
bhāvana: ceea ce dezvăluie

I.29.  Tatah  pratyak-chétanā-adhigamo 
(a)py antarāya-abhāvash cha.

“Ceea  ce  conduce  la  interiorizarea  conștienței 
periferice si dispariția obstacolelor.”
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tatah: din aceasta
pratyak: spre interior
chétanā: din chitta: minte; conștiință periferică
adhigama: obținere
api: de asemenea
antarāya: obstacol
abhāva: ce nu există
cha: și

Dumnezeu nu poate fi perceput direct,  însă  vibrația ne poate 
face părtași la existența lui, cu ajutorul sunetului, conștiența îl 
ințelege ca pe o evidență.

Fiecare  vibrație,  odată  manifestată,  se  contopește  din 
nou în sursa originală. Om, Mantra printre Mantre, corespunde 
unității  primordiale,  cuvântului  original.  Este  vorba despre o 
silabă sacră: enunțată mecanic ar fi de neînțeles, dar, cu ajutorul 
practicii Yoga, semnificația sa devine accesibilă.
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__________ Obstacolele.

I.30.  Vyādhi-styāna-samshaya-pramāda-
ā l a s y a - a v i r a t i - b h r ā n t i d a r s h a n a -
alabdhabhūmikatva-anavishthitatvāni 
chitta-vikshépās té antarāyāh.

“Boala, deprima, neîncrederea, dezechilibrul mental, 
lenea, lipsa de cumpătare, eroarea de gândire, faptul 
de a nu realiza ceea ce s-a proiectat sau de a schimba 
prea frecvent proiectul, acestea sunt obstacolele care 
dispresează conștiența.”

      vyādhi: maladie, durere, grijă
styāna: deprimă, depresie
samshaya: neîncredere, ezitare, incertitudine
pramāda: dezechilibru mental
ālasya: lenevia, letargie
avirati: lipsa de cumpătare
bhrāntidarshana: greșeală de gândire
alabdhabhūmikatva: care nu și a atins scopul
anavishthitatva: instabilitate, nestatornicie
chitta: mintea
vikshépa: distracție, dispersiune
té: aceștia
antarāya: obstacole

Patanjali  reia  și  dezvoltă  calea  practicii.  Încrederii  îi  opune 
îndoiala  și  dezechilibrul  mental;  energiei,  îi  opune  boala, 
depresia, indolența și descurajarea; lipsei de cumpătare se va 
opune studiului; inteligenței intuitive, gândirea greșită.
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Aceste obstacole sunt inerente automatismului minții, și 
sunt legate de o cunoaștere eronată a realității.
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__________ Consecințele lor.

I.31. Dukha-daurmanasya-
angaméjayatva-shvāsaprashvāsā vikshépa-
sahabhuvah.

“Suferința,  angoasa,  nervozitatea,  respirația 
accelerată, însoțesc dispersia mentală.”

duhkha: rană, durere, suferință
daurmanasya: angoasă, anxietate
angaméjayatva: tremur
shvāsaprashvāsā: inspir/expir (se referă la o respirație iregulară)
vikshépa: dispersie
sahabhu: companion (însoțitor)

O  descriere  alarmantă,  însă  care  traduce  corect  realitatea 
noastră:  stresul  vieții  moderne,  nervozitatea,  anxietatea, 
respirația limitată, atât disconfort care poate fi evitat liniștind 
agitația minții.

Yoga nu este o cale ușoară. Obstacolele sunt numeroase 
și  este nevoie de încredere.

Dorința  de  a  le  depăși  cere  atenție  asupra  sănătății, 
asupra  gândurilor,  dorințelor  și  acțiunilor  noastre.  Este  un 
angajament la toate nivelurile, pe toate planurile.
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__________  Cum să le eliminăm?

I.32.  Tat-pratishédha-artham  éka-tattva-
abhyāsah.

“Pentru înlăturarea acestora, este necesar sa centrăm  
practica asupra unui singur principiu o dată.”

tat: acestora
pratishédha: eliminare, suprimare
artham: pentru a, ca să
éka: unu
tattva: principiu
abhyāsa: practică

A nu se dispersa, a nu dori spre experimentare tot, deodată, a 
trasa calea cu răbdare și modestie.

Această însușire, de a urmări un fir principal, se învață 
prin practica Yoga. Efortul atenției de la început, devine o stare 
de atenție. De la Asana trecem în mod natural la Prānāyāma. 
Creăm condițiile, și starea de Yoga se instaurează…

I33.  Maïtri-karunā-muditā-upékshānām 
sukkha-dukha-punya-apunya-vishayānām 
bhāvanātash chitta-prasādanam.

“Prietenia, compasiunea, veselia clarifică  și  liniștesc 
mintea; este necesar să  aplicăm acest comportament 
indiferent de fericire sau nefericire, față de ceea ce ne 
este prielnic sau față de ceea ce ne produce suferință.”
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maïtri: prietenie, sentimente amicale
karuna: deschiderea inimii, compasiune
muditā: veselie, bucurie
upékshā: liniște a spiritului
sukha: fericire
dukha: nefericire
punya: impur, mizerabil, malefic
vishaya: câmp de acțiune, accesibil simțurilor
bhāvana: fel de a fi, atitudine
tah: din
chitta: conștiența periferică, minte
prasādana: claritate, serenitate, calm, liniștire

Indiferent de situație, fericită sau nefericită, într-un mediu benevolent 
ca într-un mediu ostil.

Este  ușor  să  ne  simțim  amiabili,  înțelegători  și  veseli,  în 
prezența unei persoane apreciate, unor idei sau unui comportament 
cu care suntem de acord.

Acest  lucru  devine  foarte  dificil  atunci  când  ne  simțim 
agresați, agasați, și nu înțelegem demersul sau situația respectivă. 

Este simplu să fim deschiși atunci când suntem fericiți însă 
avem tendința să ne închidem imediat ce ne doare.

Patanjali ne reamintește să acționăm în acord cu conștiența 
profundă  și  să  nu  reacționăm,  purtați  de  modificările  conștienței 
periferice.

I.34.  Pracchardana-vidhāranābhyām  vā 
prānasya.

“Expirul  și  suspensia  respirației  produc  aceleași 
efecte.”

pracchardana: expir
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vidhārana: faptul de a opri, de a restrânge
vā: fie
prāna: suflu, respirație, suflu vital, energie

Respirația este un barometru excepțional al stării interioare. Afectată 
de orice agitație a minții, ea poate, în schimb, să-i redea calmul.

Ritmul corpului, mult mai lent, se redobândește prin spațiul 
de la finele inspirului, acesta este ritmul universului, la care suntem 
racordați atunci când mintea nu se modifică.

Atenția asupra suflului este suficientă: ea creează condițiile și 
respirația se reglează prin ea însăși.

I.35.  Vishayavatī  vā  pravrittir  utpannā 
manasah sthitinibandhinī.

“Stabilitatea minții poate fi, de asemena consecința 
activității sale relaționale cu lumea sensibilă.”

vishayavatī: în relație cu câmpul de experiență a simțurilor
pravritti: activitatea minții
utpanna: născut din
manas: gând, spirit, intelect
sthiti: stabilitate
nibandhinī: cauza

Să reluăm exemplul diamantului care își reflectă suportul.
Dacă  conștiența  periferică  este  în  relație,  prin  intermediul 

simțurilor,  cu  obiectele  generatoare  de  calm,  pace,  tranchilitate, 
nimic nu va veni să altereze pacea conștienței profunde. Frumusețea 
și  liniștea  naturii  nu  au  același  efect  asupra  conștienței  ca  și 
tracasarea vieții urbane.

I.36. Vishokā vā jyotishmatī.
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“Sau prin experiența unei stări serene și luminoase.”

vishokā: fără suferință, seren
vā: fie
jyotishmatī: calitate luminoasă

Sunt momente de plenitudine și de alinare pe care le cunoaștem nu 
numai în practica Yoga, ci și în viața de zi cu zi.

Totul este în armonie, la locul său; suntem într-o situație de 
adeziune față de viață, atunci se naște un sentiment de bucurie care 
va șterge timpul și va fixa conștiența.

I.37. Vitarāga-vishayam vā chittam.

“Pe lângă acestea, putem stabiliza mintea punând-o în 
legătură cu o ființa care cunoaște starea fără dorință.”

vitarāga: lipsit de dorință 
vishaya: câmp al experienței
vā: fie
chitta: conștiința mentală

Prezența unei ființe împlinite poate conduce la realizare.
Dacă  concentrăm  atenția  asupra  unui  sprijin  care  emană 

detatașare și lipsă de dorință, conștiența periferică se poate identifica 
cu acesta si centra; stare de uniune.

I.38. Svapna-nidrā-jnāna-ālambanam vā.
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“Sau prin veghe în mijlocul însuși  al somnului și  al 
viselor”.

svapna: somn
nidrā: somn cu vise
jnāna: cunoaștere

      ālambana: având ca sprijin
vā: fie

A fi vigilent pentru a percepe toate stările de conștiență, somn și vise 
incluse,  accesând astfel  a  patra  stare  de conștiența numită  Turīya, 
care corespunde lui Samādhi.

I.39. Yathā-abhimata-dhyānād vā.

“Cât și, prin meditația asupra unui obiect ales după 
plac.”

yathā: așa cum, de asemenea
abhimata: dorit, agreabil
dhyāna: meditație
vā: fie

Patanjali  enumeră  în  șapte  Sutre,  mijloacele  ce  vor  crea 
condițiile stării de unitate.

Fie  exercițiul  concentrării,  a  respirației,  a  calității 
relației  cu  mediul  înconjurător,  toate  acestea  converg  și  își 
găsesc împlinirea în meditație.

Cuvântul  Dhyāna  este  format  din  rădăcina  dhī-,  ce 
înseamnă, într-un sens global, intuitiv, a gândi. Din el rezultă 
cuvântul Tchan în chineză, pronunțat Zen în japoneză.

43



Este  ultima  etapă  în  practica  Yoga,  înaintea  lui 
Samādhi. Putem să decidem să ne concentrăm, însă nu putem 
decide  să  medităm.  Meditația  este  un  mod  de  viață.  Ea 
amplifică câmpul conștienței. 

”A medita,  spune  Krishnamurti,  este  starea  de  a  fi 
conștient în orice moment.”
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__________ Diferitele etape de Samādhi.

I.40.Parama-anu-parama-mahattva-anto 
(a)sya vashīkarah.

“Forța celui care a ajuns la această stare, trece de la 
cel mai mic infinit la cel mai mare infinit.”

parama: cel mai, infinit de…
anu: atomul
parama anu: infinit de mic
parama mahattva: infinit de mare
anta: sfârșit
asya: a sa
vashīkara: stăpânire, forță, putere de acțiune

Conștiența periferică  consolidată,  face ca conștiența profundă 
să se dezvăluie. Ea participă la absolut și, prin urmare, permite 
cunoașterea acestei dimensiuni.

I.41. Kshīna-vritter abhijātasya iva maner 
grahītri-grahana-grāhyéshu  tatstha-
tadanjanatā samāpattih.

“Atunci  când tulbulențele  conștienței  periferice  sunt 
liniștite,  mintea  este  într-o  stare  de  receptivitate 
perfectă  vis  a  vis  de  cunoscător,  de  cunoscut  și  de 
mijlocul  cunoașterii,  asemenea  unui  cristal  care 
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reflectă suportul  pe care se sprijină. Această stare de 
receptivitate este Samāpatti.”

Kshīna: atenuare, liniștire
vritti: fluctuație, tulburență
abhijāta: bine șlefuit, transparent
iva: precum
mani: cristal
grahītri: cunoscătorul, subiectul
grahana: cunoașterea, relația dintre subiect și obiect
grāhya: obiectul cunoașterii
stha: ceea ce este
tad: acesta
anjanatā: colorat
samāpatti: stare de receptivitate perfectă

Prima  etapă  a  stării  Samādhi,  constă  în  a  lua  conștiență  de 
interconexiunea  dintre  Absolut,  lumea  tangibilă,  și  sine,  în 
măsura în care facem parte, în același timp, din lumea tangibilă 
și din Absolut.

Cel  ce  cunoaște  este  Sinele,  Drashtar,  conștiența 
profundă. Ceea ce este cunoscut este lumea exterioară sinelui, 
cât  si  sinele  propriu  zis,  mintea,  egoul.  Procedeul  prin  care 
cunoașterea are loc este conștiența periferică, simțurile, mintea.

Această conștiență mentală nu face parte din conștiența 
profundă,  decât  prin  asociere,  precum fierul  încălzit  la  roșu 
pare a fi focul însuși, ulciorul umplut cu apă caldă pare a fi cald 
sau o lanternă aprinsă, luminoasă.

De  asemenea,  conștiența  periferică,  care  participă  la 
lumea  manifestată,  preia  o  aparentă  conștiență,  în  timp  ce 
conștiența nu aparține decât Sinelui.
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Poluată  de  agitația  gândurilor,  ea  voaleaza  conștiența 
profundă și deformează percepția pe care o putem avea despre 
aceasta.

Readusă  la  liniște,  la  transparență,  ea  se  va  integra 
conștienței, și sinele nostru, sursă de viață, se va face vizibil.

I.42  Tatra  shabda-artha-jnāna-vikalpaih 
samkīrnā sa-vitarkā samāpattih.

“Samāpatti  cu  raționament  este  starea  de 
receptivitate  ,  nefiind  încă  degajată  de  construcțiile 
mentale legate de utilizarea cuvintelor, de semnificația 
lor sau de cunoașterea care decurge din ele.

tatra: aici
shabda: cuvânt
artha: semnificație
jnāna: cunoaștere
vikalpa: construcție mentală
samkīrnā: confuz, amestecat
sa-vitarkā: cu raționament
samāpatti: receptivitate perfectă

Rămânem subiecții confuziei, antrenată, inevitabil, de cuvinte 
și  de  conotațiile  lor  variabile  în  funcție  de  indivizi  și 
experiențe.

I.43.Smriti-parishuddhau svarūpa-shunya 
iva artha-mātra-nirbhāsā nir-vitarkā
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“După  ce  memoria  a  fost  purificată,  dezgolită  de 
esența  sa,  starea  de  unitate,  fără  raționament,  va 
cunoaște numai obiectul, liber de conotațiile mentale.”

smriti: memorie
parishuddha: purificată
svarupa: formă, natură esențială
shunya: golit de 
iva: asemenea
artha: obiect, semnificație reală
mātra: numai
nir-bhāsā: prezentând, reținând, oferind

     nir-vitarkā: lipsit de raționament

A se  simplifica,  a  deveni  transparent  și  a  permite  fuziunea 
conștienței cu obiectul.

I.44. Etayā éva sa-vichārā nir-vichārā cha 
sūkshma-vishayā vyākhyātā.

“Atunci, această stare de fuziune permite conștienței 
să înțeleagă realitatea subtilă a lucrurilor, chiar și fără 
activitate mentală.”

étayā: prin aceasta
éva: chiar
sa-vichārā: cu raționament
nir-vichārā: fără raționament
cha: și, de asemenea
sūkshma: subtil
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vishayā: obiectul experienței
vyakhyāta: numită (explicată)

Yoga  permite  trecerea  de  la  periferie  spre  centru,  de  la  o 
percepție grosieră,  la nivelul realității  fizice, spre o percepție 
subtilă, din domeniul energiei.

I.45.  Sūkshma-vishayatvam  cha  alinga-
paryavasānam.

“Realizând  natura  subtilă  a  lucrurilor,  Samādhi 
participă la nediferențiere (unitate).”

Sūkshma: subtil
-tva: [marcheaza calitatea, natura]
vishaya: obiect
cha: și
alinga: nediferențiat
paryavasāna: realizare

I.46. Ta éva sabījah samādhih.

“Însăși, aceste Samādhi, mai poartă în continuare 
semințe.”

tā: aceste
éva: chiar, de asemenea
sabīja: cu sămânță, cu germen
samādhi: stare de unitate, absorpție, realizare
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Încă nu suntem eliberați total de impresiile trecutului, ce 
provoaca reacții, imediat ce condițiile se arată.

I.47.  Nirvichāra-vaïshāradyé  adhyātma-
prasādah.

“Experiența Samādhi fără activitate mentală induce o 
stare interioară de pace și de claritate.”

nirvichāra: fără reflexie, fără efort
vaïshāradya: experiență, inteligență
adhyātma: profund, spiritual
prasādah: pace, claritate

Acel Samādhi pe care-l primim atunci când suntem într-o stare 
de receptivitate perfectă, în uniune cu conștiența profundă.

I.48. Ritam bharā tatra prajnā.

“Aici se află cunoașterea realității.”

ritam bharā: purtătoare de adevăr
tatra: aici
prajnā: cunoaștere

I.49.Shruta-anumāna-prajnābhyām anya-
vishayā vishésha-arthatvāt.
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“Cunoaștera care decurge din studiul textelor sacre și 
din  exercițiul  inteligenței,  este  diferită  de  Samādhi 
deoarece obiectul experienței sale este diferit.”

shruta: ascultat, studiul oral al textelor sacre 
anumāna: inferență, deducție 
prajnā: cunoaștere
anya: alt 
vishayā: obiectul experienței
vishésha: altul, diferit
artha: cauza, motivul de a fi

De o altă natură. Diferită de cunoaștere, diferită de 
experiența cotidianului.

I.50.  Taj-jah  samskāro  anyasamskāra-
pratibandhī.

“Întipăririle  ce  rezultă  din  acest  Samādhi  se  opun 
formării altor tipuri de impresii.”

tad-ja: născut din acesta 
samskāra:  impresie,  construcție  mentală,  impregnare, 

expresie
anya: altul 
pratibandhī: ceea ce face obstacol

Această  experiență  este  de  un  alt  fel  decât  cea  din  viața 
cotidiană; energia care se naște din ea nu poate crea impresii 
asemănătoare celor provocate de un mental agitat.
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I.51  Tasya  api  nirodhé  sarva-nirodhān 
nir-bījah samādhi.

“Atunci când toate acestea sunt suprimate, cunoaștem 
Nirbījah samādhi.”

tasya: a acesteia
api: asemenea
nirodha: suprimare, oprire
sarva: întregul
nir-bīja: fără semințe

Gândurile  automate  sunt   liniștite,  memoriile  energetice 
suprimate. O stare de decondiționare, stare de conștiență pură.
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SĀDHANA PĀDA

După ce a definit starea de Yoga, și a descris diferitele stadii de 
Samādhi, până la ultima etapă în care întipăririle, care creează 
forța obișnuinței sunt, în sfârșit suprimate, Patanjali ne vorbește 
de  mijloacele  practice  care  pot  fi  puse  în  aplicare  pentru  a 
produce condiții favorabile procesului de transformare.

Sādhana,  termen  militar,  semnifică  strategie.  Despre 
acest lucru este vorba, bineînțeles, pentru a determina mintea să 
descopere și să se elibereze de ceea ce o îngreunează.

Astfel,  eliberată,  liniștită,  ea  nu va mai  face obstacol 
între  realitate  și  conștiența  profundă,  adevărată  sursă  a 
percepțiilor.
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__________ Kriya -Yoga: acțiunea sa asupra suferinței.

I I . 1 . T a p a ḥ - s v ā d h y ā y a -
īshvarapranidhānāni kriyā-yogaḥ.

“Yoga  acțiunii  se  practică  în  conformitate  cu  trei 
modalități  inseparabile:  un  efort  susținut,  conștiința 
inerioară de sine și abandonul în față Domnului.”

tapas: asceză, practică regulată și serioasă; rădăcina tap -: a 
arde, a încălzi; focul entuziasmului nostru de a practica va arde 
tot ceea ce ne încarcă 

svādhyāya:  studiul  textelor  ce  conduce  la  cunoaștere  de 
sine prin  constanta referință la experiența în practică 
īshvara  praṇidhāna:  abandonul  în  față  Domnului; 

modestia de a accepta ceea ce este

Practica intermediază acțiunile noastre. Însă ce fel de practică? 
A face exerciții fizice și de respirație, lăsând mintea să conducă 
neîncetat  conștiența  în  vârtejul  modificărilor  sale?  Cuvântul 
Tapas  exprimă  faptul  că  vigilența  noastră,  interesul  pentru 
cunoașterea realității, trebuie să fie constant, neîntrerupt, și să 
se regăsească în acțiunile simple ale vieții de zi cu zi, pentru a 
dezvolta  intuiția  de  sine  pe  care  Patanjali  o  numește 
Svādhyāya.

Este relevant faptul că acest cuvânt semnifică deodată 
studiu  de  sine  și  studiul  textelor  sacre.  Ființarea  dă  sens 
cunoașterii.  Cunoașterea textelor este inutilă  dacă  nu verifică 
reflectare cunoașterii de sine în experiența practicii.

Patanjali  ne  reamintește  că  atitudinea  corectă  față  de 
viață nu poate ignora dimensiunea divină, si că efortul interior 
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nu dă roade decât dacă îl susținem, așa cum este el, cu răbdare 
și modestie, într-o stare de încredere față de Ființa Supremă.

II.2.Samādhi-bhāvana-arthah  klésha-
tanū-karana-arthash-cha.

“Acesastă Yoga a acțiunii are ca scop să atenueze 
cauzele suferinței și să permită Samādhi.”

samādhi: stare de conștiința pură
bhāvana: obiectiv și realizarea obiectivului 
artha: scop 
klésha: aflicțiuni, suferință, turment, dificultate 
tanū-karana: atenuare
cha: asemenea

Scopul Yoga este o stare de conștiența pură.  Deja știm acest 
lucru,  însă  Patanjali  devine mai concret:  practica va acționa, 
atenuând cauzele suferinței. Nu este nimic de luat, de dobândit, 
este  suficient  să  atenuăm,  să  reducem,  să  ne  incredem,  să 
renunțăm.

Ceea ce ne turmenteaza este tot ceea ce împovărează,  
ce  sufocă  în  noi  bucuria  care  se  naște  din  adeziunea  la 
momentul prezent.

Suferința este intruziunea trecutului sau a viitorului în 
prezent,  cu  amintirile  sau  cu  proiecțiile  lor  care  alterează 
percepția realității.
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__________ Cele cinci klésha sau câmpul emoțional.

I I . 3 . Av i d yā - a s m i tā - rāg a - d v é s h a -
abhinivéshāh kléshāh.

“Cauzele suferinței sunt orbirea, sentimentul egoului, 
dorința de a lua, refuzul de a accepta, atașamentul la 
viață.”

avidyā: ignoranța, nerecunoașterea realității, neștiință
asmitā: simțul eu-lui, egoul
rāga: dorința de a lua și a păstra 
dvésha: aversiune, refuz 
abhinivésha: atașamentul la viață, frică de moarte 
klésha: suferință, aflictiune

Vrittis constituie cele cinci modalități ale gândirii; Kleshas cele 
ale stării emoționale. Ne aflăm în continuare în minte, sub 
aspectul său afectiv, emoția este la fel de fluctuantă ca și 
gândirea.

II.4.Avidyā  kshétram-uttareshām 
prasupta-tanu-vicchinna-udārānām.

“ Ignoranța realității este sursa celorlalte cauze de 
suferință, fie ele active sau latente.”

avidyā: ignoranța, orbire 
kshétram: câmp, loc, sediu
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uttara: celălalt 
prasupta: adormit
tanu: mic, lejer 
vicchinna: întrerupt momentan 
udāra: important, dezvoltat

Primul sens al cuvântului kshétram, câmp, este foarte vizual. 
Necunoașterea realului, orbirea, este desigur câmpul îngrădit 
unde se confruntă toate dualitațile,  impulsurile contradictorii, 
toate emoțiile noastre.

Emoția refuză sau se lasă ademenită. În ambele cazuri, 
ne disociem de mișcarea vieții lăsând să se strecoare între viață 
și sine o hotărâre, implicit chiar, o reacție.
Devenim atunci descentrati, periferici, neuniți, și suferința se 
instalează.

II.5.Anityā-ashuci-dukha-anātmasu nitya-
shuci-sukha-ātma khyātir-avidyā .

“ Ignoranța realității este de a lua ceea ce este 
impermanent, alterat, lipsa de fericire, non-Sinele, 
drept a fi permanent, pur, fericire, Sinele.”

nitya a-nitya: permanent impermanent
shuci a-shuci: pur impur
dukha: nefericire 
ātman: Sinele 
an-atman: ceea ce nu este Sinele 
sukha: fericire 
khyāti: conștiența de, cunoaștere 
avidyā: ignoranța, orbire
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La căderea nopții, un țăran, întorcându-se spre casă, a zărit un 
șarpe peste drum, și s-a întors după ajutor. Lumina lanternei a 
dezvăluit,  de  fapt,  că  șarpele  era  o  coardă.  Scufundați  în 
Avidyā, adesea confundăm coarda cu șarpele.

II.6.  Drig-darshana-shaktyor  éka-ātmatā 
iva asmitā.

“Sentimentul egoului vine din faptul că identificăm 
spectatorul cu spectacolul”

drig: cel ce vede
darshana: ceea ce este văzut, felul în care este văzut
shaktyor: cele două puteri
éka: unu
ātma: esență
-ta: faptul de a:  faptul de a da aceeași identitate
iva: ca și
asmitā: sentimentul egoului

Capacitatea  de  a  vedea  este  Drashtar,  martorul  silențios, 
conștiența profundă care se află în noi. Darshana este obiectul 
văzut,  în același  timp ceea ce vedem și  noi  înșine,  simțurile 
noastre,  mintea  noastră,  grație  cărora  avem  facultatea  de  a 
vedea.

La fel cum fierul încălzit la roșu pare a fi focul însuși, 
eul  nostru  întrupat,  locuit  de  conștiența  profundă  pare  a  fi 
conștiența  însăși.  Din  această  împletire  se  naște  confuzia. 
Identificăm  cel  ce  vede  cu  viziunea,  cel  ce  acționează  cu 
acțiunea. Identificăm a fi cu a face.

Este  interesant  să  remarcăm  faptul  că  cuvântul 
Darshana mai semnifică și punct de vedere. Imediat ce există 
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punct de vedere, există subiectivitate, identificarea subiectului 
cu obiectul.

Pentru  Drashtar,  nu  există  puncte  de  vedere,  nu  sunt 
decât puncte de a vedea.

II.7. Sukha-anushayī rāgah.

“Dorința de a lua este atașată memoriei plăcerii.”

sukha: bucurie, stare de bine
anushayin: provine din
rāga: atracție, dorința irezistibilă

II.8. dukhā-anushayī dvéshah.

“Refuzul este aferent fricii de a suferii.”

duhka: durere
anushayin: provine din, bazat pe
dvésha: repulsie, dezgust, refuz

Dorința  și  refuzul,  sunt  două  poziții  contrarii,  ce  se  opun 
singurei atitudini adecvate față de viață: a spune da, la ceea ce 
există.

În fața propunerilor care ni le face viața, avem adesea 
una dintre cele două  modalități  de a  acționa.  Ele provin din 
memoria  experiențelor  care  crează  în  noi  obiceiuri  de 
comportament.  Acționăm  de  o  manieră  automată,  non-
conștientă.

Atunci  când  dorința  de  a  lua  este  dominantă,  avem 
tendința de a acumula proiecte, acțiuni, angajamente. Suntem 
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în continuu trași  spre exterior,  o atitudine de refugiu față  de 
frica vieții interioare.

Invers,  refuzul  automat,  este  legat  de  fuga  de  lumea 
exterioară,  relațională,  activă,  ne  refugiăm  în  nemișcare,  în 
așteptare,  posibil  să  fie  expresia  plictiselii,  a  deprimii. 
Echilibrul se află între cele două.

Uneori,  este  mai  ușor  să  conștientizăm,  în  practică, 
înclinația la acest dezechilibru, într-un sens sau altul, decât în 
viață. A merge cât mai departe posibil într-o postură fără a crea 
tensiuni, a negocia în calm, în liniște, cu un tendon recalcitrant, 
fără a renunța, a  recunoaște limitele, a se instala la marginea 
lor,  a  le  atinge,  și  din practică  în  practică,  corpul  devine un 
instrument mult mai bine adaptat.

În  mod  similar,  într-o  relație,  o  observație  vigilentă 
permite să transformăm mintea într-o unealtă mai transparentă, 
mai adaptată să se mențină pe firul razant al atitudinii juste.

II.9.  Sva-rasa-vāhī  vidushho  api  tathā 
rūdho abhiniveshaḥ.

“Instinctul conservării, atașat sentimentului pe care îl 
avem  față  de  importanța  de  sine,  este  înrădăcinat, 
chiar și la cel mai înțelept dintre noi.”

sva-rasă: simțul de sine, sentimentul propriului interes 
vāhīn: vehiculat, antrenat, legat de 
vidushha: eruditul 
api: chiar și 
tathā: astfel, de aceiași manieră 
rūdha: înrădăcinat 
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abhinivesha: instinctul de conservare care ne determină să 
nu ținem cont de ceilalți atunci când suntem amenințați

A  ști  nu  înseamnă  a  cunoaște.  Raționalul  nu  împiedică 
pulsiunea.  A  ști  că  vom  muri  într-o  zi  deoarece  suntem 
muritori, și a accepta acest lucru în gândul nostru, nu împiedică 
pulsiunea  vieții  de  a  se  manifesta,  uneori  cu  violența 
instinctului animal. O navă  care se scufundă,  un incendiu, și  
fiecare este capabil să-l calce pe celălalt în picioare, pentru a își 
salva viața.

Acest instinct de conservare se manifestă într-o mie de 
feluri, uneori prin reacții copilărești: frica de lipsă care conduce 
la  a  nu  împărtășii,  faptul  de  a  se  precipita  într-o  sală  de 
spectacol, sau chiar de Yoga, pentru a avea siguranța de a fi 
bine plasat, atâtea momente în care certitudinea subiacentă de a 
muri într-o zi,  antrenează  egoul să  își  însușească  pentru a se  
asigura.

Sentimentul de nesiguranță atrage aceste reacții: ieșind 
din contextul său de viață, inflamând o anxietate fundamentală, 
și  reacționând față  de atitudini pe care educația și  protecțiile 
obișnuinței  au  reușit  să  mascheze,  însă  rădăcina  rămâne,  și 
planta crește imediat ce terenul e fertil.
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__________ Cum anume se elimina suferința.

II.10. Té pratiprasava-héyāh sūkshmāh.

“Atunci când cauzele suferinței sunt ușoare, le putem 
elimina printr-o abordare inversă.”

té: aceștia (klesha este la masculin)
prati-: în sens contrar
prasava: naștere, curent
héya: ce trebuie înlăturat, eliminat 
sūkshma: lejer, subtil

În suferință, cine suferă? Egoul, deoarece dorința momentului 
nu  este  satisfăcută,  refuză  ceea  ce  este,  sau  îi  este  frică  de 
viitor. Ceea ce conduce la cauza esențială care este întotdeauna 
confuzia mentală.

Încercarea  de  a  atenua  suferința  prin  reflexie  este  o 
absurditate.  Întocmai  raționamentul  just,  ne  spune  Patanjali, 
este o Vritti, o tulburare mentală și acest lucru nu poate decât să 
intensifice confuzia.

A merge în contra curent,  este o renunțare,  a nu mai 
continua dezbaterea, a nu căuta un argument sau o explicație 
suferinței: de fapt o inversare a procesului obișnuit prin care 
mintea ne conduce înspre raționamente bazate pe trecut și ne 
izolează de conștiența profundă.

În  practică,  postura  inversă  permite  să  trăim  concret 
această  experiență.  Atitudinea  ființei  umane,  în  mișcare, 
antrenată  în  exterioritatea  sa,  este  verticală.  Orice  postură 
inversată răstoarnă această tendință și favorizează intoarcearea 
spre unitate.

II.11. Dhyāna héyās tad-vrittayah.
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“Perturbările  mentale  produse  pot  fi  înlăturate  prin 
meditație.”

dhyāna: meditație 
héya: de înlăturat
tad: a acestora
vritti: perturbare, agitație

Kleshas  manifestă  Vrittis  atunci  când  sunt  active,  când  se 
împlinesc.  Starea  de  meditație  în  care  mintea  este  liniștită, 
lipsită  de automatisme,  îi  permite să  fie în relație  directă  cu 
realitatea  obiectivă.  Atunci  confuzia  încetează  și  suferința se 
dizolvă.
Practica  ne  permite  să  cunoaștem  starea  de  meditație. 
Practicăm pentru a avea acces la viață.

63



__________ Procedeul karmic.

II.12. klésha-mūlah karma-āshayo 
drishta-adrishta-janma-védanīyah.

“Pe  parcursul  nașterilor  succesive,  experimentăm 
legea  Karmei,  a  cărei  rădăcini  se  regăsesc  în 
suferințele noastre.”

klésha: suferință, aflicțiune 
mūla: rădăcina
karman: acțiune, operă, fapt 
āshaya:  acumulare,  straturi
drishta/adrishta: vizibil/invizibil
janman: nașteri succesive 
védanīya: ce necesită cunoaștere, experimentat

Legea Karmei, sau acumularea karmică, desemnează în India, 
consecințele inevitabile ale acțiunilor realizate într-o existență 
anterioară,  sau  în  momentul  prezent.  Acțiunile  noastre  ne 
urmăresc.  Fiecare  acțiune  produce  un  efect  care  devine  la 
rândul său o cauză. Și puritatea efectelor depinde de puritatea 
cauzelor.

Elementele Klesha formează un depozit karmic din care 
se nasc, neîncetat, cauze, prin urmare efecte. Cerc vicios, rundă 
infernală a cărei prizonieri suntem.

II.13. Sati mūlé tad-vipāko jāty-āyur-
bhogāh.
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“Cât timp rădăcina este prezentă, elementele  Klesha  
se  dezvoltă  pe  parcursul  nașterilor,  a  vieților  și  a 
diferitelor experiențe.”

sati mūlé: rădăcina fiind
tad: a acestora 
vipāka: maturație, dezvoltare
jati: naștere, familie, specie
ayus: viață, existență
bhoga: desfătare, folosință, utiizare

II.14.  Té  hlāda  paritāpa-phalāh  puṇya-
apuṇya-hetu-tvāt.

“Fie  ele  virtuoase  sau  nu,  aceste  experiențe  produc 
bucurie sau suferință.”

     té: ei 
hlāda: amuzament bucurie 
paritāpa: ardoare
phala: fruct
punya/apunya: pur, corect/ impur, incorect
hétu-tvāt: ca urmare a

Natura efectelor depinde de natura cauzelor. Dacă un act este 
corect,  adecvat,  efectul  său  produce  o  energie  benefică  ce 
generează o cauză de bucurie, și invers.
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II.15. Parināma tāpa samskāra duhkhair 
guna-vitti-virodhāch cha  duḥkham-éva 
sarvaṁ vivékinah.

“Pentru  înțelept  totul  este  durere,  deoarece  suntem 
supuși  conflictelor  generate  din activitățile  Gunas și  
din  durerea  inerentă  schimbării,  crizei  existențiale, 
condiționărilor trecutului.”

parināma: maturare, schimbare, declin 
tāpa: ardoare spirituală, asceză, anxietate, criză existențială 
samskāra:  intipăriri  la  nivel  energetic  conditionându-ne, 

rezultate din vieți trecute
duhkha: durere, primejdie, nefericire
guna: modul de activitate a materiei
vritti: agitație, perturbare
virodha: conflict, incompatibilitate
cha: și 
éva: în realitate, asemenea
sarva: totul 
vivéka: separare, discriminare
vivekin: cel ce are discernământ, înțelept

Pentru  cel  care  discerne  realitatea,  în  lumea  manifestată, 
scufundată  în  ignoranță,  totul  este  durere.  După  cum nu  ne 
putem gândi să  amplasăm locuința noastră  pe un pod, nu ne 
putem instala, într-o manieră durabilă, în această viață în care 
totul se schimbă și se modifică.

În  tradiția  indiană,  această  detașare  în  raport  cu 
existența  ordinară  nu  are  o  tentă  sentimentală.  Nu  provine 
dintr-o  decepție  sau  dezgust,  ci  dintr-o  reflexie  logică.  Viața 
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umană,  mizeră,  se  datorează  ignoranței  naturii  veritabile  a 
Sinelui. Mintea nu ne poate ajuta deoarece Sinele este de altă 
natură. Numai o practică spirituală ne poate oferi cunoaștere și 
suprima durerea.

II.16. Héyam duhkham-an-āgatam.

“ Durerea ce va să vină poate fi evitată.”

héya: poate, de evitat
duḥkha: nefericire, suferință 
an-āgata: nu a survenit

După  ce  a  descris  drama condiției  umane,  Patanjali  ne  redă 
speranța.

Nu  putem  face  nimic  asupra  trecutului.  Acțiunea  se 
întâmplă  în  prezent.  Dacă  acționăm  cu  o  atitudine  mentală 
conform Vairāgya, detașare fără dorința de a lua, de a obține 
pentru sine, acțiunile noastre nu vor planta semințe capabile să 
dea  ulterior suferință.

Doar prezentul este spațiu de experimentare a detașării.
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__________ Întâia cauză a suferinței: relația dintre Sine și 
materie( sau lumea manifestată).

II.17.  drashtri-drishayoḥ  samyogo  héya-
hétuh.

“ Identificarea celui ce vede cu ceea ce este văzut 
constituie cauza primă a suferinței ce poate fi evitată.”

drashtar: cel ce vede, martorul
drishaya: ceea ce este văzut
samyoga: identificare, confuzie
héya: ce poate fi evitat
hétu:  cauză, motiv

Durerea  condiției  umane  supuse  ignoranței  realității 
poate fi, trebuie, evitată.

Cel ce vede și ceea ce este văzut, spectatorul și 
spectacolul, Sinele și materia, conștiența profundă  și 
conștiența  minții,  conștiența  universală  și  lumea 
manifestată, atâtea cuvinte pentru a desemna ceea ce 
Samkhya  numește  Purusha/Prakriti,  cuplul 
indisociabil din viața umană.

India nu se întreabă de ce, sau când s-a format 
aeastă relație dintre Purusha și Prakriti. Acest “de ce?” 
fără  răspuns nu o interesează.  Ceea ce o interesează 
este  analiza  și  înțelegerea  a  ceea  ce  rezultă.  Se 
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constată la om, un disconfort existențial, o nostalgie a 
fericirii non duale. Cum se poate regăsi această stare 
de  unitate,  înlăturarea  orbirii,  sentimentului  de  ego, 
iată scopul Yoga.

II.18. Prakāsha-kriyā-sthiti-shīlaṁ bhūta-
indriya-ātmakam  bhoga-aparvarga-artham 
drishyam.

“Lumea  materială  se  manifestă  în  imobilitate, 
activitate sau claritate. Ea este alcătuită din elementele 
naturale și organele de simț. Cauza acestei manifestări 
este de a se bucura de ea, sau de a se elibera.”

prakāsha: claritate, splendoare, lumină 
kriyā: activitate, muncă, operă
sthiti: stare, oprire, nemișcare 
shīla: având calitățile, caracteristicile 
bhūta: creatură, element
indriya: organe de simț 
ātmaka: aparțînând lui
bhoga: desfătare, utilizare, percepție
aparvarga: beatitudine, eliberare finală
artha: scop, cauză, motiv
drishya: ceea ce este văzut, lumea manifestată materială

Omul în existență,  este supus elementelor Guna. Din această 
cauză totul se schimbă, în interiorul sau în jurul său.

Putem rămâne în acest sistem, hrănind procesul karmic, 
acceptând  să  trăim  bucuriile  și  suferințele  existenței,  sau  să 
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încercăm, prin practica Yoga, să punem capăt acestui angrenaj, 
să anulăm puterile karmice.

II.19.  Vishésha-avishésha-lingamātra-
alingāni guṇa-parvāni.

“Activitatea  componentelor  Guna  se  manifestă  la 
niveluri  diferite  asupra  elementelor  grosiere  sau 
subtile, manifestate sau nu.”

vishésha: particular, specific 
avishésha: nediferențiat 
lingamātra: caracterizat, manifestat
alinga: nedefinit
guna: modalitate de manifestare a materiei
parvam: nivel, etapă

II.20. Drashtā drishi-mātrah shuddho ‘pi 
pratyaya-anupashyah.

“Drashtar, văzătorul, este numai și numai capacitatea 
de  a  vedea.  Deși  pur,  ele  este  martorul  a  ceea  ce 
vede.”

drashtar: cel ce vede, conștiența profundă
drishi: acțiunea, facultatea, puterea de a vedea
-mātra: (compus): numai, doar
shuddha: pur
api: chiar, deși
pratyaya: credință, opinie, experiență
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anupashya: cel ce privește

Astfel  diamantului  ce  reflectă  culoarea  suportului,  conștiența 
profundă,  deși  neclintită  și  permanentă,  reflectă  caracterul 
schimbător, impermanent a ceea ce vede, și confuzia minții ne 
face s-o percepem alterată de spectacolul lumii manifestate.

II.21. Tad-artha éva drishyasya-ātmā.

“Sensul de a exista a ceea ce este văzut, este întocmai 
să fie văzut.”

tad: acesta
artha: cauza, motiv de a fi
éva: doar
drishya: obiectul văzut, spectacolul
ātmā: natura, principiu, esență

Lumea  manifestată  nu  există  decât  pentru  a  permite 
discriminarea  dintre  Purusha  și  Prakriti,  ultima  fiind 
manifestarea  existențială  a  posibilităților  lui  Purusha.  Ea  nu 
există  pentru  sine  ci  numai  în  funcție  de  Sine,  pentru  a  îi 
permite eliberarea.

II.22. Krita-artham prati nashtam-apy a-
nashtam tad anya sādhārana-tvāt.

“Pentru cel ce atinge scopul, acest lucru dispare, însă, 
continuă să existe pentru ceilalți.”
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krita: finalizat, dobândit, atins
artha: scop
prati: pentru, în ceea ce privește
nashta/anashta: distrus, existent
api: deși
-tad: acesta
anya: altul 
sādhārană: comun
-tvāt: din cauza, prin faptul că

Pentru  cel  treaz,  Înțeleptul,  viziunea  sa  asupra  lumii  este 
diferită,  însă  persistă  pentru  cei  ce  continuă  să  trăiască  în 
ignoranță și confuzie.

II.23.  Sva-svāmi-shaktyoh  svarūpa-
uplabdhi-hétuh sam-yogah.

“Samyoga ne permite  sa  înțelegem natura proprie  a 
acestor două  facultăți,  cea de a vedea și  cea de a fi 
văzut.”

sva: propriu, al său
svāmi: proprietar, rege, soț, maestru spiritual
shakti: putere, potență, forță
svarūpa: propria natură
upalabdhi: achiziție, comprehensiune
hétu: cauză
samyoga: uniune perfectă, plenitudinea yoga

Yoga, în deplinătatea practicii sale, oferă o stare de unitate ce 
permite discriminarea, fără de care nu putem percepe realitatea.
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__________ Discriminarea: cum să punem capăt confuziei.

II.24. Tasya hétur-avidyā.

“Lipsa de cunoaștere a realității este cauza  confuziei 
dintre cele două.”

tasya: a acesteia
hétu: cauza
a-avidyā: ignoranța, necunoașterea realului

Chiar de la începutul primului capitol, Patanjali acuză lipsa de 
cunoaștere ca fiind sursa tuturor cauzelor suferinței.

II.25.  Tad-abhāvāt-samyoga-abhāvo 
hānam tad drishéh kaïvalyam.

“Când  lipsa  de  cunoaștere  a  realității  dispare, 
încetează  identificarea  spectatorului  cu  spectacolul. 
Atunci spectacolul nu mai există.  Ceea ce semnifică 
eliberarea spectatorului.”

tad: acesta
abhāva: absența, non-ființă, distrugere 
samyoga-abhāva: dispariția relației 
hāna: încetare
drishi: lucrul văzut 
kaïvalya: eliberare
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Spectatorul, conștiența universală, rămâne în singurătatea sa, 
liberă de toate atașamentele.

Aceasta este starea de unitate, de conștiența pură.

II.26.  Vivéka-khyātir  a-viplavā  hāna-
upāyaḥ.

“Discernământul,  practicat  într-o  manieră 
neîntreruptă,  este  mijlocul  prin  care  se  pune  capăt 
necunoașterea realității.”

vivéka:  separare,  distincție,  discriminare,  discernământ, 
cauză. 

khyāti: declarație, opinie, idee 
a-viplavā: Lipsit de barcă, confuz, tranzitoriu, fugitif
hāna: a da drumul, încetare
upāya: sosire, mijloc, cale, procedeu, stratagem

II.27.  Tasya  sapta-dhā  prānta-bhūmi 
prajnā.

“Cunoașterea  celui  ce  practică  discriminarea  devine 
gradual fără limite.”

tasya: a acestuia
sapta-dhā: în șapte părți, în șapte feluri 
bhūmi: pământ, sol, suprafață, poziție, bază
prajnā: cunoaștere 
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prānta: final, limite

II.28.  Yoga-anga-anushthānād-ashuddhi-
kshayé jnāna-dīptir ā vivéka-khyāteh.

“Atunci  când  impuritățile  minții  sunt  distruse  prin 
practica  Yoga,  lumina  cunoașterii  oferă  spiritului 
discriminarea.”

anga: membru, poziție, tema
yoga-anga: componentele Yoga 
anushthāna: practică
a-shuddi: impuritate 
kshaya: distrugere, ruină, pierdere 
jnāna: cunoaștere 
dīpti: lumină, strălucire, luciu
ā: până la 
vivéka: discernământ, discriminare 
khyāti: opinie

După ce ne a arătat cauzele suferinței, confuzia dintre ce anume 
percepe în noi și ceea ce este perceput, Patanjali ne a condus la 
sursă, și ne va oferi în sfârșit, mijlocul de a dobândi și dezvolta 
facultatea discriminării, necesară să pună capăt orbirii.
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__________  Mijlocul  de  dezvoltare  a  facultății  de 
discriminare: Ashtanga Yoga, prezentare detaliată.

II.29.  Yama-niyama-āsana-prāṇāyāma  -
pratyāra-dhāraṇā-dhyāna  samādhayo-
asthāv angāni .

“Cele opt ramuri ale Yoga sunt:
-regulile de viață în relație cu ceilalți;
-regulile de viață în relație cu sine;
-practica posturii;
-practica respirației;
-ascultarea interioară;
-exercițiul concentrației; 
-meditația;
-starea de unitate.”

yama: control, stăpânire, conformare, regulă, disciplină, din 
cuvântul yam: a stăpâni, îmblânzi, a ține în frâu

niyama:  reprimare,  limitație,  constrângere,  regulă, 
conformare 
āsana: faptul de a se așeza, postură, faptul de a fi instalat 

într-o postură 
prānāyāma: trudă, alungirea suflului
pratyāra: retragerea simțurilor
dhāranā: concentrația spiritului
dhyāna: meditația 
samādhi: stare de unitate
astha: opt

76



anga: membre

Acest mijloc de acțiune este Ashtanga Yoga, pe care îl numim 
curent, Yoga lui Patanjali.

Este  interesant  să  cunoaștem  sensul  termenilor  din 
sanscrită,  însă  fiecare  dintre  ei,  dezvoltat,  explicat  de  către 
Patanjali, a trecut așa cum este în limbajul Yoga. În acest  fel le 
vom utiliza.
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__________ Yama.

II.30.  Ahimsā-satya-astéya  -
brahmacharya-aparigrahā yamāh.

“componentele  Yama  sunt  non  violența,  adevărul, 
dezinteresul, moderația, refuzul posesiunilor inutile.”

ahimsa: non-violență, abținerea de la rău, respectul vieții
satya: realitate, adevăr, exactitudine
asteya: a nu fura
brahmacharya:  starea  studentului  brahmanic,  celibat, 

castitate, cumințenie, moderație
aparigraha: refuzul de posesiuni inutile

Suntem  ființe  sociale,  relaționale;  primele  sfaturi  date  de 
Patanjali privesc, deci,  relațiile cu ceilalți.

Primul Yama le conține pe toate celelalte.
Ce  semnifică  non-violența  dacă  nu  respectul  față  de 

celălalt  în  diferența  sa?  A  accepta  un  mod  de  gândire,  o 
activitate afectivă diferită de cele proprii, implică a fi autentic, 
a nu invidia soarta celorlalți, a rămâne moderat și a nu acumula 
bunuri de care nu avem  deloc nevoie.

II .31 .  Jā t i -désha-kā la -samaya-
anavacchinnāh  sārva-bhaumā  mahā-
vratam.
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“Ele  reprezintă  o  regulă  universală,  deoarece  nu 
depind nici de categoria socială, nici de locație, nici 
de epocă, nici de circumstanțe.”

jāti:  naștere,  formă  de  existență,  familie,  cauză,  caracter 
specific 

désha: loc, regiune, țară, localitate
kāla: timp, anotimp, epocă, destin
samaya:  frecventare,  condiție,  moment  determinat, 

circumstanță 
anavacchinna: neîntrerupt, nelimitat 
sārva-bhaumā: toată tera 
mahā-vrata: marea orânduială, regulă

Caracterul universal al Yoga.
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__________ Niyama.

II.32.  Shaucha-samtosha-tapah- 
svādhyāya-īshvarapranidhānāni.

“A fi clar în gândire și acțiune, a fi în pace cu trăirile 
sale,  fără  dorința  de  mai  mult  sau  de  altceva,  a 
practica cu ardoare, a se autocunoaște și a se implica 
în mersul vieții, acestea sunt regulile de viață propuse 
de Yoga.”

shaucha:  puritate,  limpezime,  purificare,  onestitate, 
corectitudine 

samtosha: satisfacție, mulțumire
tapah: asceză, practică intensă
svādhyāya: cunoaștere de sine, a textelor 

      īshvarapranidhānā: detașare, abandon în voia lui 
Domnului

În enumerarea celor opt ramuri Yoga, elementele Niyama sunt 
premergătoare  lui  Asana  și  Prānāyāma.  Ele  făcând  tranziția 
între codul moral exprimat în Yama, și practică.

Preiau  termenii  din  Kriya  Yoga  rafinând  atitudinea 
mentală.

80



__________ Importanța minții în practica Yama și Niyama.

II.33.  Vitarka-bādhané  pratipraksha-
bhāvânam.

“Atunci când gândurile perturbă aceste atitudini, este 
necesară manifestarea contrariului.”

vitarka: supoziție, conjunctură, îndoială, raționament, 
reflexie

bādhana: opresiune, faptul de a hărțui
pratipraksha:  latura  opusă,  parte  contrarie,  opoziție, 

rivalitate
bhāvana:  acțiunea de  a  aduce la  iveală,  creație  mentală, 

concepție

Un  gând  care  perturbă  este  bineînțeles  nepotrivit.  Prin 
meditația  asupra  contrariul  său,  restabilim  echilibrul.  Este 
simplu, evident, și atât de greu de pus în aplicare. Este nevoie 
de foarte multă modestie pentru a ne reaminti, într-un moment 
de neclaritate, de faptul că suntem întotdeauna subiectivi, că o 
perspectivă diferită de a noastră poate fi la fel de valabilă, și de 
faptul ca ar fi potrivit să nu ne restrângem în ceea ce pare a fi 
cert.
“Eroarea, este uitarea adevărului contrar”, a spus Pascal.

81



__________Violența: un exemplu de gândire perturbatoare.

II.34. Vitarkā himsā ādayah krita-kārita-
anumoditā  lobha-krodha-moha-pūrvakā 
mridu-madhya-adhimātrā  dukha-ajnāna-
ananta-phalā iti pratipraksha-bhāvanam.

“Aceste gânduri, asemenea violenței,  trăită, provocată 
sau  aprobată,  sunt  cauzate  de  nerăbdare,  furie  și 
eroare.

Fie  ele  slabe,  medii  sau  rezistente,  ele  dau 
naștere suferinței și confuziei fără de sfârșit. A medita 
asupra contrariului împiedică acest lucru.”

vitarkā: presupunere, raționament, neîncredere
ahimsā: prejudiciu, delict, neplăcere
ādayah: și celelălte, etcetera
krita: acțiune, fapt împlinit 
kārita: cauzat, generat, provocat 
anumodita: autorizat, aprobat
lobha: lăcomie, nerăbdare, avariție 
krodha: mânie, furie, izbucnire 
moha: rătăcire, eroare, iluzie 
pūrvakā: precedat de, acompaniat de
mridu: mic, slab
madhya: mediu 
adhimātrā: puternică
dukha: necaz, durere 
ajnāna: ignoranță, necunoaștere 
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anantaphala: fruct făcut să dureze, rezultat fără sfârșit 
iti: astfel
pratipaksha: contrariul
bhāvanam: faptul de a produce

Violența poate lua multiple forme, de la manifestarea ei fizică 
cea mai grosieră, cea mai aparentă, la forma sa cea mai subtilă, 
elocvență neexprimată. 

Fără a spune ceva, putem agresa celălalt, sub învelișul 
dragostei, cerându-i să fie diferit de ceea ce este, încercând să-l 
“reducem” la noi înșine.

Fără a spune ceva, putem să participăm la violență sau 
s-o  autorizăm,  o  putem  provoca  prin  atitudinea  noastră 
interioară.
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__________ Yama: elaborare.

II.35. Ahimsā-pratishthāyam tat-samnidhan 
vaira-tyāgah.

“Atunci când o persoană este statornică în non-
violență, ostiltatea dispare din preajma sa.”

ahimsā: non-violență 
pratishthā: stabilitate, bază, suport
tad: el
samnidhi: proximitate, prezență 
vaira: animozitate, ostilitate, ură, discordie, armata inamică

Atitudinea  interioară  este  de  o  importanță  majoră.  Dacă  o 
persoană trăiește într-o stare de non-violență, și anume lipsită  
de  opinii  personale,  cu  respect  față  de  semenul  său,  își  va 
influența anturajul,  și  va fi enorm de dificil  ca  cineva să  fie 
agresiv față de el sau pur și simplu în prezența sa.

II.36. Satya-pratishthāyam kriyā-phala-
āshraya-tvam.

“ Prin statornicia în starea de adevăr, acțiunea poartă 
fructele corespunzătoare.”

satya: adevăr 
pratishthā: instalare 
kriyā: acțiune
phala: fruct 
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āshraya: recurgere
tvam: din cauza

Când  suntem  autentici,  ne  eliberăm  de  iluzie,  de  capcanele 
minții. Atunci conștiența profundă  ne călăuzește faptele care 
devin juste, adecvate, și produc fructe corespunzătoare.

II.37. Astéya-pratishthāyām sarva-ratna-
upasthānam.

“Atunci când dorința de a obține dispare, nestematele 
apar.”

astéya: a nu fura, a nu apuca, a nu râvni 
pratishthā: instalare
sarva: totul
ratna: nestemată, piatră prețioasă, perlă 
upasthāna: a fi aproape, a se ivi

Necesitatea  de  a  dobândi  există  pentru  garanția  siguranței 
noastre,  deoarece ne este frică,  o  frică  care se subordonează 
fricii de moarte, suportul tuturor fricilor. 

Lipsa nevoii de a însuși înseamnă renunțarea la apărare, 
acceptând  viața  cu  ceea  ce  are  ea  imprevizibil.  Nu  ne  mai 
închidem pentru a ne proteja,  devenim astfel disponibili, liberi 
de a primi.

II.38. Brahmacharya- pratishthāyām vīra-
lābhah.
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“  Statornicia  în  moderație  oferă  o  bună  energie  de 
viață.” 

brahmacharya: înțelepciune, moderație
pratishthā: instalare 
vīra: om, erou, războinic 
lābha: faptul de a găsi, dobândi

Deoarece excesele, extremele, provoacă dezechilibrul și ne 
consumă energia.

II.39. Aparigraha-sthaīryé janma kathamtā-
sambodhah.

“Cel  ce  este  indiferent  față  de  posesiuni  inutile 
cunoaște semnificația vieții.”

aparigraha: dezinteres față de posesivitate, absența avidității 
sthaīrya: fermitate, soliditate, permanență, constanță, 
perseverență
janma: naștere, origine, existență
kathamta: acel de ce
sambodha: faptul de a fi trează, cunoaștere

Viața  este  mișcare.  Totul  se  schimbă  în  fiecare  clipă.  Este 
zadarnic atașamentul la ceea ce este impermanent cu speranța 
ca el să dureze, numai absența avidității permite apartenența la 
viață, și a îi cunoaște sensul.
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__________ Dezvoltarea componentelor Niyama.

II.40. shaucāt svāngă-jugupsā parair a-
samsargah.

“Puritatea ne conduce spre detașare față de propriul 
corp, cât și față de al celorlalți.”

shaucha: limpezime, claritate, puritate
svānga: corpul propriu 
jugupsā: aversiune
para: altul 
a-: absența de
samsarga: contact, relație

II.41. sattva-shuddhi-saumanasya ékāgrya-
indriya-jaya-ātmadarshana-yogyatvāni cha.

“Faptul  de  a  fi  pur  generează  buna  dispoziție, 
concentrația  spiritului,  măiestria  simțurilor  și 
facultatea de a fi în relație cu conștiența profundă.”

sattva-shuddhi: puritate
saumanasya: satisfacție, buna dispoziție 
ékāgrya: concentrație
indriya-jaya: măiestria simțurilor
ātmadarshana: viziunea sinelui
yogatva: facultate, mijloc
cha: precum
II.42. Samtoshād-an-uttamah sukha-lābhah.
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“ Prin practica Samtosha cunoaștem cel mai mare grad 
al fericirii.”

samtosha: satisfacția a ceea ce este, mulțumire
an-uttama: neîntrecut
sukkha: fericire
lābha: dobândire

A practica  Samtosha,  nu  înseamnă  a  se  bucura  punctual  de 
ceva.  Este starea de mulțumire,  o stare de spirit,  o  atitudine 
mentală care orientează gândurile, acțiunile, reacțiile.

Înseamnă viața în prezent, într-o stare de pace interioară 
în care nu există nici lipsă nici voința de a obține.
“Dorește tot ceea ce ai, și ai tot ceea ce îți dorești.”
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__________ Practica.

II.43.  Kāya-indriya-siddhir  ashuddhi-
kshayāt tapasaḥ.

“Cu ajutorul unei practici intense, care conduce la 
distrugerea impurităților, ameliorăm considerabil 
funcționarea corpului și a simțurilor.”

kāya: corpul
indriya: organ, sistemul senzorial
siddhi: împlinire, realizare, putere
ashuddhi: impuritate
kshaya: distrugere
tapas: practică intensă, susținută

Sinele este integrat realității noastre carnale. Cum putem oare 
recunoaște  Sinele  dacă  corpul  și  simțurile,  îngreunte  de 
impurități, lipsite de transparență, ecranează, acaparează atenția 
noastră?
Să nu uităm că Patanjali numește boala că fiind un obstacol pe 
calea transformării.

II.44.  Svādhyāyād  ishtadévatā 
samprayogah.

“Starea  de  interiorizare  permite  uniunea  totală  cu 
divinitatea aleasă.”
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svādhyāya:  interiorizare,  ascultarea  și  cunoașterea  sinelui 
ishtadévatā: divinitatea aleasă
samprayoga: uniune perfectă

Numai ascultarea interioară permite înțelegerea subtilului, 
dimensiunea divină.

II.45. Samādhi siddhir-īshvara -
praṇidhānāt.

“Prin devotamentul față de Dumnezeu, se 
desăvârșește Samādhi.”

samādhi: stare de unitate, de conștiența pură
siddhi: desăvârșire, succes
īshvara -pranidhānā: devotament față de Dumnezeu

Nu există o ierarhie între diferitele ramuri din Yoga. A trăi pe 
deplin oricare dintre ele permite cunoașterea conștienței pure.
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__________ Āsana.

II.46. Sthirasukham āsanam.

“Āsana:  a  fi  ferm  stabilit  într-o  atmosfera 
plăcută” (după  prea frumoasa traducere a lui Gérard 
Blitz).

sthira: ferm, solid, durabil
sukha: fericire 
āsana: postură

II.47. Prayatna-shaīthilya-ananta-samāpatti-
bhyām.

“Cu ajutorul meditației asupra infinitului și renunțarea 
la efort prin voință”

prayatna: efort, activitate 
shaīthilya: relaxare, descreștere, slăbiciune, depresie
ananta: infinit, nelimitat, etern
samāpatti: întâlnire, absorbție, meditație

Găsim echilibrul între cele două poluri.
Echilibrul corporal se situează între efort și destindere, 

între a face și desprindere. Această sensibilitate se regăsește, în 
particular, la posturile de echilibru: încordat în voința de a 
rezista, ne împiedecăm; prea degajat, prea puțin vigilent, nu ne 
menținem nici atunci echilibrul.
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Āsana este acel moment perfect în care, corpul fiind 
foarte liniștit, orice efort de voință este eliminat, senzația și 
respirația sunt suspendate și fixează timpul.

Atunci suntem fericiți, având un sentiment de 
infinitudine.

II.48. Tato dvandva-an-abhighātah.

“ Prin urmare, nu mai suntem copleșiți de dileme și 
conflicte.”

tato: din tatas: provenind din aceasta, grație acestui lucru
dvandva: pereche, cuplu, alternativ
an-: absența de 
abhighāta: lovitură, atac, daună

În această stare de echilibru, contrariile coexistă și nu se mai 
opun.

Atunci se oprește viziunea duală a lumiii, care 
fragmentează și desfigurează realitatea.
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__________ Prānāyāma.

II.49. Tasmin sati shvāsa-prashvāsayor gati-
vicchédah prānāyāmah.

“Aceasta  fiind  împlinită,  experimentăm  Prānāyāma 
care se definește prin oprirea perturbărilor respirăției.”

tasmin: această
sati: împlinit 
shvāsa/prashvāsa:  cele două  mișcări ale respirăției,  inspir și 
expir 
gati: alură, mișcare, curs
vicchédah: întrerupere 
prānāyāma: control, prelungirea suflului

La fel ca pentru Āsana, Patanjali  nu vorbea despre diferitele 
posturi  ci  despre  esența  însăși  a  posturii:  a  fi  stabil  într-un 
sentiment de infinitudine. Asemănător, el  nu enumeră diferitele 
exerciții  care  pot  conduce  la  controlul  amplitudinii  sau  a 
calității  respirăției,  ci  face  distincția  dintre  respirația 
neuniformă,  ușor  siflantă,  evocată  de  termenii  Shvāsa/
prashvāsa, și respirația yoghină care devine fluidă, neîntreruptă, 
de calitate.

II.50.  Bāhya-ābhyantara-sthambha-vrittir 
désha-kāla-samkhyābhih  pari-drishto 
dīrgha-sūkshmah.
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“Mișcările  respirăției  sunt  expirul,  inspirul  și 
suspensia.  Aducând  atenția  asupra  locului  unde  se 
așează respirația, asupra amplitudinii și ritmului său, 
obținem un suflu alungit și subtil.”

bāhya: exterior, extern 
ābhyantara: interior, intern
stambha: suspendat, oprit, întrerupt, imobil
vritti: mișcare 
désha: locație, zonă
kāla: timp, durație
samkhyā: număr
paridrishta: văzut, privit, considerat
dīrgha: lung
sūkshmah: subtil, lejer

Conștiența respirației este importantă.
Corpul  este  lent,  respirația  naturală  este  lentă,  însă 

mintea,  agilă,  licăre,  și  se  direcționează  către  obiecte 
schimbătoare,  ea  modifică  respirația,  o  accelerează  sau  o 
împiedică.

Dacă o centrăm asupra ascultării respirăției, aceasta își 
regăsește ritmul natural, se alungește.

“A se lăsa respirat”, și respirația se prelungește de la ea 
însăși.

II.51.  Bāhya-ābhyantara  vishaya-ākshépī 
caturthah.

“O a patra modalitate de a respira care depășește 
planul conștienței în care distingem inspir și expir.” 

94



bāhya: extern 
ābhyantara: intern
vishaya: câmp de acțiune, de experiență
ākshépi: ce depășește, transcende
caturthah: al patrulea

Este vorba de respirația yoghina quazi imobilă, în care suflul 
este suspendat, plămânii pe jumătate plini, în comuniune cu 
subtilul.

II.52. Tatah kshīyate prakāsha-āvaranam.

“Atunci, ceea ce învăluie lumina se dispersează.”

tatah: atunci, din aceasta
kshīyate: se dizolvă, dispare 
prakāsha: lumina 
āvaranam:  ceea ce acoperă, ascunde

II.53. Dhāranāsu cha yogyatā manasah.

“ Și mintea devine capabilă de diferite forme de 
concentrare.”

dhāranā: rădăcina dhar: a ține, a menține; concentrația  minții 
condusă
cha: și prin suspensia suflului
yogyata: îndemânare, tehnică, aptitudine
manas: minte
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__________ Ascultarea interioară.

II.54.  Svavishaya-asamprayogé  citta-
s v a rūp a - a n u k ā r a - i v a - i n d r i y ān ām 
pratyāhārah.

“Atunci când mintea nu se mai identifică cu câmpul 
experienței, este ca și cum simțurile se  reorientează 
spre Sine.”

svavishaya: propriul câmp al experienței
a-samprayoga: disociere
chitta: mentalul 
svarūpa: propria formă 
anukāra: asemănare, conformitate, direcție
iva: asemenea, ca și cum 
indriyā: organ de simț
pratyāhāra: retragere, întoarcere la

În viața de zi cu zi, simțurile noastre sunt atrastse spre exterior 
de toate provocările. Dacă mintea încetează să se mai identifice 
cu  această  viață  exteriorizată,  suntem  liberi  să  regăsim 
dimensiunea interioară.

II.55. Tatah paramā vashyatā indriyānām.

“Atunci simțurile sunt stăpânite perfect.”

tatah: atunci, din aceasta 
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paramā: extrem, excelent, perfect 
vashyata: suveranitate, putere, stăpânire
indriya: simț

Accedem atunci, la un alt nivel de conștiența. Cel al meditației: 
Dhyāna.
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VIBHŪTI PĀDA 

Vibhūti (de la vibhū: a se manifesta, a fi capabil): dezvoltare, 
manifestare  de  forță,  integrare  energetică,  putere,  rezultat 
fericit, succes, fericire, splendoare.

În primul capitol, Patanjali ne explică  ce este yoga: a 
domoli  automatismele  gândirii,  pentru  a  permite  conștienței 
profunde să se arate, și să ne deschidă accesul la viață.

În al doilea capitol, ne indică mijloacele practice pentru 
a creea condițiile prin care această stare de unitate poate exista.

În  al  treilea  capitol,  el  descrie  starea  de  fericire, 
manifestările puterii și  a energiei care sunt rezultatul acțiunii 
juste, grație unui mental necondiționat. Scăpând de dualitatea 
obiect/subiect,  descoperim  aptitudini  noi,  explorăm  diferite 
niveluri de conștiență, toate aspectele vieții devin diferite.
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__________Definiția ultimelor trei ramuri.

III.1.  Désha  -  bandhash  chittasya 
dhāranā.

“Dhāranā este legătura dintre atenția minții și un punct 
determinat în spațiu.”

désha: locație, spațiu, teritoriu
bandha: legătură, obiect de fixare, relație
chitta: minte, conștiență periferică
dhāranā: concentrația minții însoțită de oprirea suflului

Concentrația  este  o  acțiune  voluntară,  un  efort  conștient,   o 
alegere liberă de a avea o activitate mentală asupra unui obiect 
bine  determinat.  Este  o  activitate  a  minții  prin  care  sfera 
experiențelor  se  extinde  și  se  dezvoltă  capacitatea  cerebrală. 
Grație  concentrației,  putem  deveni  mai  eficienți   în  orice 
domeniu ea se aplică.

În yoga, Dhāranā se folosește în diferite feluri și poate 
cuprinde mai  multe  puncte  simultan.  În  practică,   ascultarea 
subtilă  a  senzațiilor,  a  respirației,  a  spațiului  interior.  În 
imobilitatea  posturii,  observația  funcționării  minții,  a 
gândurilor trecătoare, a spațiilor lipsite de cuget.

Cu  toate  acestea  calitatea  atenției  nu  va  elimina,  
existența subiectului, a legăturii și a obiectului.

III.2.Tatra pratyaya-ékatānatā dhyānam.
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“Dhyāna este faptul prin care atenția este menținută 
asupra unui singur punct.”

      tatra: aici
pratyaya: concepție, idee, obiect al experienței
ékatāna: fixat pe un singur obiect, atent exclusiv la
tā: capacitatea de
dhyāna: meditație, contemplare mentală

În procesul concentrării, mintea este solicitată.
În  meditație, suntem in legătură cu conștiența adâncă, 

ființarea  însăși.  Să  ne  imaginăm un  fascicol  de  lumină  care 
emană din conștiență. În Dhāranā, el cuprinde întregul mental, 
și este îndeajuns de amplu pentru a lumina un spațiu anume. 
Dacă  conștiența  devine  mai  subtilă  și  se  rafinează,  ea  se 
transformă într-un vârf de lancie care ghidează toată forța, toată 
intensitatea sa asupra unui punct, și dacă ocolește mintea, este 
Dhyāna.

Relația dintre subiect și obiect nu mai este perceptibilă, 
însă rămâne dualitatea : subiect/obiect.

III.3.Tad- éva-artha-mātra-nirbhāsam 
svarūpa shūnyam iva samādhih.

“Când conștiența este în relație cu cel ce nu are formă, 
este vorba de Samādhi”

tad: acesta
eva: chiar
artha: scop, cauză, obiect, motiv, caz, afacere, sens
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mātra: ce are ca măsură, fiind numai
nirbhāsa: strălucire, splendoare, apariție
svarūpa: formă, substanță
shunya: vid de
iva: ca și când

Vârful ascuțit al conștienței a traversat obiectul. Ea s-a alăturat 
infinitului, cel fără de formă, Absolutul. Samādhi. 
Nu mai există subiect/obiect, ci fuziune. Este starea de unitate.
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__________ Samyama (3 la 15)

III.4.Trayam ékatra samyamah.

“Desăvârșirea celor trei este Samyama.”

traya: triadă, trinitate
ékatra: împreună
samyama: stăpânire perfectă, conștiență totală

Atunci când Dhyāna este realizată  perfect,  este vorba despre 
Samādhi. Suntem în relație directă, în totalitate și în prezent, cu 
ceea ce gândim, fără intervenția gândirii. Eul dispare. Nu mai 
suntem  limitați  de  activitatea  simțurilor,  acțiunea  noastră 
devine naturală, instantă și corespunzătoare.
Samyama  este  scopul,  consecința  stării  de  meditație, 
comportamentul determinat de starea de unitate.

III.5. Taj-jayāt prajnā-ālokah.

“Aspectul strălucitor al cunoașterii rezultă din practica 
stării Samyama”

tad: acesta
jayāt: grație cuceririi, victoriei
prajnā: cunoaștere, inteligență, înțelepciune, judecată
āloka: viziune, aspect, strălucire, aparență

Este vorba despre o cunoaștere totală  și imediată,  dincolo de 
simțuri.  În  prezența  unei  persoane,  știm,  fără  a  recurge  la 

102



experiență, sau la deducție, că este mult prea ancorată în trecut 
pentru a fi fiabilă.

“ Meditația nu este o stare de spirit, ci o stare a ființei în 
integritatea  sa.  Ne  trăim  meditația,  sau  nu”,  spune  Vimala 
Thakar.

III.6. Tasya bhūmīshu viniyogah.

“Aplicarea sa practică se face pe etape, de la un 
teritoriu cucerit la următorul.”

tasya: din acesta
bhūmi: pământ, sol, locație, teritoriu, poziție, întindere, 

limită
viniyoga: metodă de lucru, disciplină

Aceste etape, progresii, evocă o cale spirituală pe care avansăm 
pas cu pas, singurul efort necesar fiind vigilența care ne permite 
să dezlegăm un nod după altul. O luare de conștiență  conduce 
spre detașare și  ceea ce ne aglomera ne părăsește  progresiv. 
Este imaginea valurilor care se îndepărtează, redând conștienței 
claritatea sa originală.
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__________________ Starea de pură conștiență.

III.7. Trayam antar-angam pūrvébhyah.

“ Aceste trei aspecte din Yoga sunt mai lăuntrice decât 
cele precedente”

trayam: triada
antar-angam: interior, intern
pūrva: precedent, prim

Yama,  Niyama,  Āsana,  Prānāyamā  sunt  mijloacele  practice. 
Aceste  elemente  constituie  calea  externă  prin  care  atenția 
voluntară  își  menține  frecvența.  Prin  Samyama  începem  să 
abordăm calea internă, prin care efortul de a fi atent lasă locul 
atenției însăși.

III.8. Tad api bahir-angam nir -bījasya.

“Și totuși, sunt mult mai în exterior [decât Nirbīja 
Samādhi]”

tad: acesta
api: însă, cel puțin
bahir-angam: exterior
nir-bīja: fără sămânță

Această  fuziune  nu  este  ultima  etapă  pe  calea  conștienței. 
Acțiunile noastre dezinteresate au lăsat în noi semințe care pot 
răsări oricând circumstanțele sunt potrivite.
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Frica de a pierde sau dorința de a lua, de a păstra, nu au 
loc decât în anumite condiții, înafara cărora, presupunem că ne 
am eliberat de ele. O capcană  de autosatisfacție,  prezentă  pe 
orice cale spirituală.

III.9. Vyutthāna-nirodha-samskārayor-
abhibhava-prādurbhāvau nirodha-kshana-
chitta-anvayo nirodha-parināmah.

“Nirodha  Parināma  sau  starea  de  suspensie,  se 
manifestă sau nu, în funcție de apariția sau domolirea 
condiționărilor care ne leagă de trecut.”

vyutthāna: trezire
nirodha: oprire, reprimare, suprimare
samskāra: reziduu din vieți anterioare, întipăriri energetice, 

memorii, forța obișnuinței
abhibhava: dispariție, eliminare
prādurbhāva: apariție
kshana: moment, clipă, timp liber, ocazie, oportunitate
chitta: coștiența periferică, minte
anvaya: urmă, locație, legătură, relație
parināma: maturație, transformare, rezultat, consecință

“Vritti  nirodha”  spune  a  doua  sutră  din  primul  capitol. 
Stăpânirea  vîrtejurilor  mentale  liniștește  mintea  și  aduce  un 
calm interior. 

Suprimarea componentelor Samskāra se face în același 
fel, însă la un nivel mai profund, acela de întipărire a corpului 
subtil,  energetic,  care  ia  naștere  din  emoții,  traumatisme, 
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cauzate nu numai de viața prezentă ci și de viețile anterioare 
sau de patrimoniul genetic.

Prin  practica  Yoga,  este  relativ  ușor  sa  calmăm 
automatismele mentale, însă  să  ștergem rănile inconștientului 
necesită o transparență anume a conștienței periferice, pentru a 
atinge niveluri greu de pătruns.

III.10. Tasya prashānta-vāhitā samskārāt.

“În funcție de întipăririle pe care le lasă acesta din 
urmă, [el fiind Nirodha Parināma], fluxul mental se 
liniștește.”

tasya: din acesta
prashānta: liniștit, în pace, calmat, stins, leșinat, dispărut
vāhitā: val, flux
samskāra: urme ale trecutului la nivel energetic

Beneficiile  secundare  ale  impresiilor  pozitive  care  se  opun 
formării altor urme, mai neplăcute sau dureroase. Deja, în Sutra 
50 a primului capitol,  se vorbea despre întipăriri  datorate lui 
Samādhi.

III.11. Sarvārthatā-ékāgratayoh kshaya-
udayau chittasya samādhi-parināmah.

“La acest stadiu de evoluție al conștienței, pe care-l 
numim Samādhi Parināma, ne limităm în continuare la 
momente exclusive de atenție.”
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sarva: total
artha: scop, cauză, fapt, realitate 
ékāgrata: atenție exclusivă
kshaya: reducere, ruină, pierdere
udaya: apariție, producție, succes
chitta: conștiența periferică, minte

Nu ne aflăm, deocamdată, în starea de Samādhi fără semințe. 
Semințele trecutului pot da încă roade și antrena conștiența în 
automatisme, în dispersie.

III.12. Tatah punah shānta-uditau tulya-
pratyayau chittasya ékāgratā-parināmah.

“În faza de evoluție denumită Ekāgratā Parināma, mai 
susbsistă alternanța dintre activitate și repaus a 
conștiinței față de obiectul experienței.”

tatah: atunci
punah: din nou
shānta: calmat, liniștit
udita: sporit, produs
tulya: egal, echivalent
pratyaya: câmp, obiect al experienței
chitta: minte

La acest stadiu, nimic nu este definitiv. Meditația nu a ajuns în 
totalitate  stare  meditativă.  Există  în  continuare,  reprize  ale 
activității minții.

107



__________Evoluția conștienței deschide  accesul la Siddhi.

III.13. Eténa bhūta-indriyéshu dharma-
lakshana-avasthā-parināma vyākhyātāh.

“Acest  lucru  explică  modificările  intrinseci  care  se 
manifestă  la  nivelul  naturii  profunde și  al  organelor 
senzoriale.”

éténa: prin aceasta, prin mijlocul căruia
bhūta: elemente naturale
indriya: organele de simt
dharma: ordine, natura unui lucru, calitatea fundamentală
lakshana: o marcă, un semn, atribut
avasthā: stare, condiție, specie
parināma: schimbare, modificare
vyākhyāta: explicat

Percepția  lumii  exterioare,  fiind în armonie cu conștiența,  se 
modifică odată cu ea.

III.14. Shānta-udita-avyapadéshya-
dharma-anu-pātī dharmī.

“Orice  lucru  se  întemeiează  pe  Ființare,  fie  ea 
manifestată sau nu.”

shānta: liniștit
udita: sporit, produs
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avyapadéshya: nemanifestat
dharma: calitate fundamentală, esențială
anupāti: ce decurge din, se bazează pe
dharmin: purtător de calități fundamentale

III.15. Karma-anyatvam parināma-
anyatvé hétuh.

“Diversitatea legilor naturale este cauza divesitații în 
transformare”

karma: demers, cale, ordine, devenire, destin, succesiune
anyatva: diferență, diversitate
parināma: modificare
hétu: cauză

În fiecare moment, totul se schimbă. Ce zadarnică este dorința 
noastră ca totul să dureze!
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__________Siddhi.

III.16. Parināma-traya-samyamād atīta 
anāgata-jnānam.

“ Grație stării Samyama, avem cunoașterea trecutului 
și a viitorului.”

parināma: transformare
traya: triada
atīta: trecut
anāgata: viitor
jnāna: cunoaștere

În acest stadiu de evoluție a conștienței, transcendem percepția 
normală a timpului, linear și limitat la viața noastră terestră. 

Imaginile mentale pe care le avem uneori, spontan, și 
care  se  înscriu  într-un  alt  context  decât  cel  al  vieții  noastre 
prezente,  ne  aduc  o  claritate  punctuală  asupra  memoriilor 
trecutului, creând o punte spre infinit. Avem sentimentul de a 
aparține universului, acestei conștiență-energie, fără început și 
fără de sfârșit.

III.17.  Shabda-artha-pratyayānam 
itaretra-ad-hyāsā t -san-karas  tat-
pravibhāga-samyamāt  sarva-bhūta-ruta-
jnānam.
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“Există o confuzie pe care o facem  între cuvânt, 
obiect și idee, pentru că le suprapunem reciproc. 

Prin Samyama, înțelegem limbajul tuturor 
ființelor.”

shabda: cuvânt
artha: scop, cauză, obiect, realitate
pratyaya: idee, opinie
itaretara: unul altuia, reciproc
adhyāsa: suprapunere
san-kara: amestec, confuzie
tat: aceștia
pravibhāga: separare, diviziune, parte
sarva: întreg
bhūta: ființă
ruta: țipăt, sunet
jnāna: cunoaștere

Ne putem da seama că acest aforism exprimă o putere: aceea de 
a înțelege limbi necunoscute, cel mai răspândit exemplu fiind 
legenda apostolilor lui Isus. 

La nivel cotidian, este extraordinar de greu să înțelegem 
ce spune celălalt  chiar în propria limbă,  trecând peste sensul 
diferit, pe care fiecare dintre noi îl dăm cuvintelor, în funcție de 
propria noastra poveste, subiectivitate, si a reacțiilor provocate 
de cuvintele respective. A reuși acest lucru indică “Siddhi”.

III.18. Samskāra-sākshāt-karanāt pūrva-
jāti jnānam.
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“Prin  viziunea  clară  a  impresiilor  latente  din  noi, 
avem acces la cunoașterea vieților anterioare.”

samskāra: memorie energetică, intipărire
sākshāt: prin proprii ochi, evident, într-adevăr
karana: realizare, act, mijloc
pūrva: străvechi, anterior
jāti: naștere
jnāna: cunoaștere

Cine nu a recunoscut un loc în care, cu certitudine, nu a mai 
fost în viața prezentă? Acest lucru poate rămâne la o stare de 
impresie  fugitivă,  sau  să  constituie  firul  Ariadnei  în  dedalul 
vieții  actuale,  dacă  impresiile  răspund  tiparelor  de 
comportament pe care le descoperim în noi înșine, sau  unor 
viziuni care se formează pe parcursul meditațiilor.

Grație stării  Samyama, piesele de puzzle nu mai sunt 
dispersate, având acces la viețile noastre diverse.

III.19. Pratyayasya para-chitta-jnānam.

“Cunoaștem gândurile celorlalți”

pratyaya: idee, opinie
para: diferit, străin
chitta: conștiența
jnāna: cunoaștere

A fi  lipsit  de  ego,  îndeajuns  de  mult  pentru  a-l  asculta  pe 
celălalt prin latura sa launtrică, gândurile și sentimentele sale 
devenind clare.
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III.20. Na cha tat-sālambanam tasya a-
vishayī-bhūtatvāt.

“Însă nu cunoaștem Centrul: esența ființei nu poate fi 
obiectul investigației.”

na cha: însa nu
tat: prin urmare
Sālambana: punct de sprijin, conținut
tasya: din aceasta (conștiența profundă)
a-: negație
vishaya: obiect, câmp de acțiune
bhūtatvāt: din cauza adevăratei naturi a ființei

III.21. Kāya-rūpa-samyamāt tad- grāhya-
shakti-stambhé  chakshuh-prakāsha-
asamprayogé antar-dhānam.

“ Trupul devine invizibil, suprimând faptul de a fi 
văzut prin Samyama asupra formei sale, separând 
lumina pe care o reflectă de ochiul care-l observă.”

kāya: corp
rūpa:  formă
samyamāt: prin samyama
tad: din acesta
grāhya: ceea ce trebuie sau ceea ce putem prinde, a 

considera, a admite, a ține
shakti: capacitate, putere
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stambha: suspendare, oprire
chakshuh: ochi
prakāsha: lumină
asamprayoga: fără contact
antar-dhāna: invizibilitate, dispariție

De  o  manieră  mai  simplă,  grație  unei  bune  concentrații 
energetice,  putem  atrage  atenția,  sau  trece  nevăzut,  putem 
permite  comunicarea  la  nivel  de  vibrație  sau  s-o  facem 
imposibilă.

III.22. Eténa shabda-ādy antar-dhānam 
uktam.

“Ceea ce a fost descris anterior, explică faptul că se 
poate  suprima  sunetul  și  celelalte  manifestări 
corporale.”

éténa: din acesta
shabda: cuvânt, sunet
ādi: și altele
antardhāna: invizibilitate
ukta: ceea ce a fost spus, pronunțat

III.23. Sa- upakramam nir-upakramam 
cha karma tat-samyamād aparānta-jnānam 
arishtébhyo vā.
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“Karma  poate  fi  aproape  de  manifestare  sau  nu. 
Cunoaștem  momentul  morții  prin  Samyama  asupra 
Karmei, sau grație studiului semnelor, a prezicerii.”

sa: împreună cu
upakramam: abordare, sosire, procedeu
nir-: fără
cha: deasemenea
karma: acțiune, dependență față de acțiuni și față de 

consecințele lor inevitabile, destin
tat: acestea
aparānta: final ultim
jnāna: cunoaștere
arishta: semn, prevestire
va: sau

Acest  aforism  reia  și  completează  cele  care  vorbesc  despre 
cunoașterea timpului înafara modului obișnuit de a-l întelege.
Dacă cunoaștem trecutul, viitorul, viețile anterioare, cum să nu 
vedem ora morții?

III.24. Maītry-ādishu balāni.

“Samyama asupra binevoinței și a celorlalte calități 
ale inimii, dezvoltă puterile corespunzătoare.”

maītri: binevoința, amiciție, simpatie, căldură umană
ādi: alte
balāni: puterile
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Strălucirea  unei  inimi  calde,  atrage  simpatie,  creează  o 
dinamică  de  vibrații  pozitive,  și  devine  sursa  de  influență 
asupra celor din jur.

III.25. Baléshu hasti-bala-ādīni.

“Grație  puterilor  generate  de  Samyama,  înțeleptul 
devine puternic ca un elefant.”

bala: forță
hasti: elefant
ādi: altele

Este incântător exemplul în stilul descriptiv a lui Patanjali. În 
India, elefantul este o figură simbolică foarte bogată: simbol al 
puterii regale care aduce pace și prosperitate, de asemenea este 
simbolul  inalterabilității  și  a  înțelegerii.  Este  manifestatul  și 
non-manifestatul, alfa și omega. Evocă trezirea. Forța sa este 
ceea a cunoașterii.

III.26. Pravritty-āloka-nyāsāt sūkshma-
vyavahita-viprakrishta-jnānam.

“Îndreptând privirea interioară spre Centru, cunoaștem 
invincibilul, inaccesibilul.”

pravritti: origine, activitate, practică, progres, soartă, 
destin
āloka: faptul de a privi, vedere, strălucire
nyāsa: faptul de a plasa, de a încredința
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sūkshma: rafinat, subtil
vyavahita: întrerupt, separat, invizibil
viprakrishta: retras, (con) dus, îndepărtat
jnāna: cunoaștere

Samyama  asupra  ascultării  interioare,  oferă  acces  percepției 
subtile. Transcendem posibilitățile sensurilor, trecem de corpul 
fizic, material.

Exemplul acestei  cunoașteri  globale,  reprezentată  prin 
percepția imediată și totală a cosmosului, este oferita în  cele 
trei sutre care urmează.

III.27. Bhuvana-jnānam sūryé samyamāt.

“Samyama asupra soarelui oferă cunoaștere asupra 
universului.”

bhuvana: ființă umană, om, umanitate, univers
jnāna: cunoaștere
sūrya: soare

III.28. Chandré tārā-vyūha-jnānam.

“Samyama asupra lunii permite cunoașterea ordinii 
cosmice.”

chandra: luna
tārā: stelele
vyūha: faptul de a se deplasa separat, distribuție, formă, 

mulțime
jnāna: cunoaștere
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III.29. Dhruvé tad-gati-jnānam.

“Samyama asupra stelei polare, permite cunoașterea 
cursului planetelor”

dhruva: steaua polară
tad: aceasta
gati: mers, ritm
jnāna: cunoaștere

III.30. Nābhi-chakré kāya-vyūha-jnānam.

“Samyama asupra cakrei ombilicale oferă cunoașterea 
fiziologiei corpului”.

nābhi: ombilic
cakra: centrul unei roți, mișcare circulară, centru de 

energie în corpul subtil
kāya: trup
vyūha: distribuție, formă
jnāna: cunoaștere

Suntem un microcosmos,  în  imaginea  macrocosmosului  care 
este  universul.  Samyama  ne  aduce  o  cunoaștere  interioară 
perfectă, grație cakrelor, centre importante pe traseul energiei 
care  circulă  în  noi  prin  canale  specifice  numite  Nādi  : 
Mūlādhāra, în zona de rădăcină; Svādhistāna, la baza coloanei 
vertebrale; Manipūra literalmente podoaba cetății; Anāhata care 
prezidă  deschiderea,  purificarea  inimii;  Vishuddha,  care 
eliberează energia cuvântului; Ajnā care reia o viziune clară, și 
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în  sfârșit  Sahasrāra,  lotusul  cu  o  mie  de  petale,  a  cărui 
deschidere permite starea de unitate.

III.31. Kanta-kūpé kshut-pipāsā-
nirvrittih.

“Prin Samyama la baza gâtului, eliminăm foamea și 
setea”.

kantha: gât, gâtlej, voce, sunet
kūpa: puț, fântână, peștera, adâncitura
kshudh: foame
pipāsa: sete
nivritti: întoarcere, încetare, dispariție

La Patanjali, fântâna gâtului reprezintă o imagine a foamei și a 
setei în sensul propriu și figurat al cuvântului.

Aici,  el  evocă  munca  de  asceză,  inerentă  oricărei 
practici yoga, în sensul reducerii dorințelor și nevoilor fizice. A 
trăii  Brahmacarya,  moderația,  fără  a  sacrifica  Samtosha, 
mulțumirea de ceea ce avem.

III.32. Kūrma-nādyām sthaïryam.

“Asupra  canalului  energetic  Kūrma,  obținem 
stabilitate.”

kūrma: țestoasă
nādi: conduct, canal, curent de energie, traiectoria prin care 

circulă suflul vital: Prāna
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sthaïrya: fermitate, soliditate, stabilitate

Dificultatea  se  află  în  traducerea  lui  Kūrma  Nādi,  unii  o 
situează la nivelul bronhelor, alții în locul în care bărbia atinge 
pieptul  în  Jalandhara  Bandha.  Aceste  două  nu  sunt 
contradictorii dacă considerăm că este vorba de un current de 
energie  prin  care  circulă  Prāna,  suflul  vital.  Deci  este  vorba 
despre o traiectorie nu despre un punct fix.

III.33.  Mūrdha-jyotishi  siddha-
darshanam.

“Asupra lui Sahasrāra, obținem viziunea spirituală 
a ființelor realizate”

mūrdha: cap, craniu, vârf
jyotis: lumină, claritate, strălucire
siddha: ființă realizată, semi-divin priceput la Siddhi
darshana: viziune, punct de vedere

III.34. Prātibhād vā sarvam.

“Deasemenea, această omnisciență poate exista 
grație unei intuiții naturale”

prātibha: intuiție
vā: sau
sarvam: întreg
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Să  ne aducem aminte de cele două  căi  despre care Patanjali 
vorbește în capitolul 1: Calea practicii și a efortului prin care, 
exersând  Samyama  asupra  diferitelor  centre  energetice, 
atingem cunoașterea; și  cea a grației prin care totul este dat, 
pentru cel ce știe să primească.

III.35. Hridaye chitta-samvit

“Prin Samyama asupra inimii, avem cunoașterea 
perfectă asupra minții.”

hridaya: inimă, gând, spirit
chitta: minte
samvid: cunoaștere totală

Calea inimii este inseparabilă de calea cunoașterii.

III.36.  Sattva-  purushayor  atyanta-
samkīrnayoh  pratyaya-avishésho  bhogah 
para-arthāt  sva-artha-samyamāt  purusha-
jnānam.

“Experiența  sensibilă  orientată  spre  exterior,  nu 
distinge  obiectul  de  subiect,  și  confundă  complet 
Purusha de Sattva. Dacă ne orientăm spre interior, prin 
Samyama, cunoaștem Sinele.”
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sattva: cea mai înaltă dintre cele trei calități ale naturii 
ființei umane, stare de puritate, de lumină, de echilibru 
energetic

purusha: principiu universal, atman
atyanta: constant, neîntrerupt, întreg
samkīrna: amestecat, confuz, mixt
pratyaya: câmp, obiect al experienței
avishésha: indisctinct, discriminare
bhoga: percepție, desfătare, angajare
pară: spre exterior
artha: scop, orientare
sva: întru sine
jnāna: cunoaștere

Lumea sensibilă se rezumă la cuplul Purusha/Prakriti, spiritul și 
materia.  Sattva este o calitate a materiei,  Purusha este suflul 
preexistent, energia nediferențiată. A le confunda înseamnă a se 
situa  în  Avidya,  non-cunoaștere  legată  de  materialitate.  A 
cunoaște  Purusha,  Sinele,  Spiritul,  acel  “noi”  al  Grecilor, 
înseamnă  să  transcendem  condiția  umană,  să  ne  deschidem 
către divin, către Absolut.

III.37. Tatah prātibha-shrāvana-védana-
ādarsha-āsvāda-vartā jayanté.

“De aici se nasc simțurile subtile la nivelul auzului, 
percepției, vederii, gustului și a senzației”

tatah: din aceasta, grație acestui lucru
prātibha: intuiție, cunoaștere
shrāvana: predat în Véda, ceea ce putem auzi sau ceea ce 

trebuie auzit
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védana: percepție, senzație
ādarsha: faptul de a vedea, oglindă
āsvāda: gust
vartā: facultatea olfactivă
jayanté: se nasc

III.38. Te samādhāv upasargā vyutthāné 
siddhayah.

“ Atunci când puterile lor se îndepărtează de Centru, 
aceste percepții  paranormale sunt obstacole pe calea 
Samādhi.”

té: aceștia
upasargā: nefericire, rău
vyutthāna: faptul de a se îndepărta
siddhyas: puteri

Ne  aflăm,  atunci,  întradevăr,  pe  calea  descoperirii  forțelor 
oculte  ale  naturii,  cale  care  se  îndepărtează  de  descoperirea 
spirituală  a  Sinelui.  Suntem  pe  planul  magiei,  și  nu  a 
înțelepciunii.  A întrebuința  puterile  sale,  înseamnă  a  deveni 
important și a consolida egoul.

Acest lucru este împotriva eliberării.
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III.39.  Bandha-kārana-shaïtilyāt 
prachāra-samvédanāch  cha  chittasya 
parasharīra-āvé-shah.

“Atunci când ne eliberăm de legile cauzalității  și 
înțelegem  funcționarea  minții,  devine  posibilă 
“posedarea” celuilalt.”

bandha: legătură, ataș, lanț, relație, faptul de a nu fi atins 
libertatea

kārana: cauză, motiv, rațiunea, cauza primă
shaïtilya: detașare, diminuare
prachāra: manifestare, apariție
samvédana: cunoaștere
cha: și
chitta: minte
para: exterior
sharīra: trup
avésha: faptul de a intra, de a acapara, dăruire, posesiune 

malefică

A fi în gardă față de puterile oculte care sunt contrare finalității 
Yoga.

Mai “natural”, însă la fel de contrar căii Samādhi, este 
capacitatea  de  a  pune  oamenii  sub  influența  noastră,  atunci 
când  avem  noi  înșine  puterea  psihică   pe  care  o  oferă  o 
concentrare perfectă.

Aici stă toată diferența dintre fondatorul unei secte care 
întrebuințează puterea mentală înspre profitul său, și veritabilul 
Guru, sau simplul instructor,  care aduce o libertate completă 
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elevului și se mulțumește să creeze condițiile de observare în 
care acesta se va descoperii și cunoaște.

III.40. Udāna- jayāj jala-panka-kantaka-
ādishv asanga ut-krāntish cha.

“ Prin stăpânirea Udāna, ne putem înălța deasupra 
apei, noroiului și a spinilor, fără a fi afectat.”

udāna: suflul (expirul ce se ridică)
jayā: victorie, cucerire
jala: apă, lichid
panka: noroi, mocirlă, pastă, masă

      kantaka ādi cha: spin
a-sanga: neatins, neafectat
utkrānti: faptul de a se ridica, levitație
cha: și

În yoga distingem 5 sufluri: Prāna, Apāna, Samāna, Udāna, și 
Vyāna.  Stăpânirea  fiecăruia  în  parte  dă  rezultate  specifice. 
Udāna  fiind  un  expir  ascendent,  permite  levitația,  care, 
dintotdeauna face parte din puteri.

În sfârșit, și în special, prin practica respirației, reușim 
să ne înălțăm deasupra problemelor, grijilor, a dificultăților și 
să regăsim serenitatea unei minți liniștite.

III.41. Samāna-jayāj jvalanam.

“Stăpânirea  suflului  Samāna  provoacă  strălucirea 
corpului.”
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samāna: suflul ce activează digestia
jayā: cucerire, victorie
jvalana: radiere, strălucire

III.42. Shrota-ākāshayoh sambandha-
samyamād divyam shrotram.

“Stabilind, cu ajutorul Samyama, o relație între spațiu 
și auz, acesta din urmă devine supranormal.”

shrotra: ureche, simțul auzului
ākāsha: cer, spațiu, eter
sambandha: relație
divya: divin

Percepem mai departe de lumea fizică și sensibilă. Avem acces 
la o lume interioară și la infinit.

III.43. Kāya-ākāshayoh sambandha-
samyamā laghu-tūla-samāpattesh cha 
akāsha-gamanam.
“Samyama  asupra  relației  dintre  corp  și  spațiu, 
contopite  printr-un  sentiment  de  lejeritate  (ușurința 
bumbacului,  de  exemplu),  permite  deplasarea  în 
spațiu.”

kāya: trupul
ākāsha: spațiul
sambandha: relație
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laghu: lejer, rapid, ușor (facil), liber
tūla: tufa de iarbă, smoc de bumbac
samāpatti: relație totală, osmoză
cha: și
gamana: faptul de a se deplasa

O imagine :  floarea de bumbac care se înalță  pe o întindere 
vastă de pământ. Pentru indieni poate evoca ceea ce fulgii de 
zăpada reprezintă pentru noi.

III.44. Bahit akalpitā vrittir mahā-vidéhā 
tatah prakāsha-āvarana-kshayah.

“Atunci  când suntem liberi  de  dependența  corpului, 
dezvăluim ce ascunde lumina.”

bahih: exterior
akalpita: nefăcut, format, conceput
vritti: mișcare, agitație
mahā: mare
vidéha: decorporalizat
tatah: din aceasta
prakāsha: spațiu
āvarana: ce acoperă, ascunde
kshaya: dispariție, pierdere

III.45. Sthūla-svarūpa-sūkshma-anvaya-
artha-vattva-samyamād bhūta-jayah.
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“Obținem  stăpânirea  celor  cinci  elemente  prin 
Samyama  asupra  scopului,  funcției  și  relația  dintre 
aparența lor grosieră, forma lor, și esența lor subtilă”.

sthūla: masiv, gros, larg, mare, aspru, grosier
svarūpa: formă
sūkshma: mărunt, fin, subțire, subtil
anvaya: legătură, relație
arthavattva: scop, funcție
bhūta: cele cinci elemente
jaya: stăpânire

III.46. Tato (a)nima-ādi-prādurbhāvah 
kāyasampat tad-dharma-anabhighātash cha.

“  Grație  acestui  lucru,  dobândim  manifestarea 
puterilor cum ar fi reducerea corpului la dimensiunile 
unui atom, de a-l face perfect și incoruptibil.”

tatah: din aceasta
animan: atom, Siddhi prin care ne reducem la dimensiunea 

unui atom
ādi: și așa mai departe
prādurbhāva: manifestare, apariție
kāya: trupul
sampad: reușită, succes, realizare, perfecțiune
tad: acesta
dharma: lege, funcție, atribut
an-abhighāta: indestructibilitate
cha: și
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Prin  Stăpânirea  simțurilor,  si  acționând  asupra  elementelor 
constitutive,  suntem  capabili  să  intervenim  asupra  formei 
materiale.

III.47. Rūpa-lāvanya bala-vajra-
samhanat-vāni kāya-sampat.

“Un corp perfect are frumusețea, șarmul, vigoarea și 
invulnerabilitatea diamantului.”

rūpa: formă, frumusețe
lāvanya: gustul sării, șarm, frumusețe
bala: forță, putere, vigoare, energie
vajra: tunet, braț magic, diamant
samhana: duritate, fermitate
kāya: corp
sampad: reușită, perfecție

III.48. Grahana-svarūpa-asmitā-anvaya-
artha-vattva-samyamād indriya-jayah.

“Cu ajutorul Samyama, obținem măiestrie asupra 
simțurilor, asupra puterii lor de percepție, naturii lor 
proprie,  asupra  sentimentul  de  a  exista  pe  care-l 
procură,  cât  și  asupra  relației  dintre  aceste 
caracteristici și funcția lor.”

grahana: percepție
svarūpa: propria formă
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asmitā: sensul egoului, al eu-lui
anvaya: legătură, relație
arthavattva: scop, relație
indriya: organele simțurilor
jaya: stăpânire

În aforismul 37, Patanjali ne vorbea despre facultăți senzoriale 
paranormale. 

A domina simțurile, înseamnă a ști ceea ce facem, nu 
este o joacă de-a ucenicul magician.

III.49. Tato mano-javitvam vikara-bhāvah 
pradhāna-jayash cha.

“Datorită  acestui  lucru,  ne  putem deplasa  asemenea 
gândului, fără vehicul corporal, și vom înțelege natura 
și sensul universului.”

tatah: din aceasta
manas: intelectul
javitva: facultatea de a se deplasa
vikarana: fără intermediar, fără corp
bhāva: existență, stare, natură
pradhāna: suport și cauza universului
jaya: stăpânire
cha: și

III.50. Sattva-purusha-anyatā-khyāti-
mātrasya sarvabhāva-adhishthātritvam 
sarvajnātritvam cha.
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“Simplul  fapt  de  a  percepe  diferența  dintre  guna 
Sattva  și  principiul  absolut  este  îndeajuns  pentru  a  
avea  putere  asupra  tuturor  manifestărilor  și  
comprehensiune a tuturor lucrurilor.”

sattva: guna echilibrului, a armoniei, a luminii
purusha: principiul absolut
anyatā: diferența
khyāti: idee, nume, celebritate
mātra: doar
sarvabhāva: tot ceea ce există
adhishthātritva: faptul de a deține puterea, supremația
sarvajātritva: faptul de a deține omnisciență
cha: și

Starea  de  unitate  trece  prin  discriminare.  Este  necesar  să 
separăm ceea ce este distinct pentru a găsi unitatea dincolo de 
contrarii.

Patanjali ne a vorbit deja despre contrarii, însă  revine 
asupra  subiectelor  importante  de  o  manieră  tipic  indiană, 
ciclică. O gândire în spirală (asemenea energiei însăși) care se 
întoarce adesea în centru, pentru a lărgi viziunea unei teme, sau 
evidenția o nuanță.
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__________Detașarea supremă duce la libertate.

III.51. Tad-vaïragyād api dosha-bīja-
kshayé kaïvalyam.

“Detașarea  de  toate  aceste  puteri  conduce  la 
Libertatea  supremă,  atunci  când  orice  sămânță  de 
eroare a fost distrusă.”

tad: acestea
vaïrāgya: detașare, a renunța total
api: chiar și
dosha: viciu, greșeală, eroare, crimă
bīja: grână, sămînță
kshaya: distrugere, pierdere
kaïvalya: supremă libertate

III.52. Sthāny-upanimantrané sanga-
smaya-akaranam punar anishta-prasangāt.

“Este de dorit evitarea orgoliului și importanța pe care 
o putem avea față de ceea ce ne oferă, astfel, zeii.”

sthāni: instanțe, autorități supreme, zeii
upanimantrana: invitat, tentație
sanga: atașament
smaya: surâs, uimire, orgoliu, plin de sine
a-karana: refuz
punah: încă o dată, din nou
an-ishta: nedorit
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prasanga: atașament

Aceste puteri dau ocazia unui nou atașament, este important de 
știut și cum să li se dea drumul, pentru a trăii la nivelul ființei, 
nu la nivelul lui “a avea”.

A se elibera de ceea ce leagă, ceea ce imobilizează, ceea 
ce ne împiedică să navigăm cu viața însăși.

III.53. Kshana-tat-kramayoh samyamād 
vivéka-jam jnānam.

“Prin Samyama asupra timpului și mersul timpului, 
dobândim cunoașterea născută din discriminare.”

kshana: moment, clipă, timp
tat: acesta
krama: demers, curs succesiune
vivéka: discernământ
ja: născut din
jnāna: cunoaștere

III.54. Jāti-lakshana-déshaïr anyatā-
anavacchédāt tulayos tatah pratipattih.

“Această  capacitate  de  a  discrimina  permite 
cunoașterea  a  două  obiecte  identice,  care  nu  pot  fi 
distinse  prin  observația  ordinară  a  trăsăturilor 
caracteristice, distinctive, sau localizare.”

jāti: naștere, specie, caracter specific
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lakshana: marcă, semn, atribut
désha: loc, poziție
anyatā: diferit
an-avacchéda: indistincție
tulya: egal, identic, similar
tatah: din aceasta
pratipatti: percepție, observație

III.55. Tārakam sarva-vishayam 
sarvathā-vishayam a-kramam cha iti vivéka-
jam jnānam.

“Cunoașterea născută din discriminare este 
intemporală, totală, și conduce la libertate.”

tāraka: care te ajută să treci, salvează, eliberează
sarva -vishaya: toate obiectele
a-krama: atemporal
cha: și
iti: astfel
vivéka: discriminare
ja: născut din
jnāna: cunoaștere

III.56. Sattva-purushayoh shuddhi-sāmyé 
kaïvalyam.

“Libertatea supremă, principiul absolut,  este atunci 
când Guna sattva  este la fel de pură ca și Purusha”.

sattva: guna echilibrului, luminii, armoniei
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purusha: principiul absolut
shuddhi: pur
sāmya: egal
kaïvalya: eliberare, libertate totală, ființare

Atunci când materia este purificată, nu mai face obstacol 
energiei, conștienței, Sinelui.
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KAïVALYA PĀDA

După o expunere detaliată a puterilor, care sunt, fără a fi scopul 
căutat, o consecință naturală a practicii Yoga, cartea a treia s-ar 
fi încheiat asupra necesității absolute de a renunța la puteri.
Doar  această  ultimă  renunțare  permite  a  cunoaște  Kaïvalya, 
eliberarea de greutățile condiției umane, suprema libertate.

De la dualitate la unitate: în acest al patrulea capitol al 
Sutrelor,  Patanjali,  fidel  pedagogiei  sale,  reia  temele  deja 
expuse  pentru  a  le  aprofunda,  a  le  perfecta,  asemenea  unui 
șlefuitor  de  diamante  care  revine  asupra  mărimii  pietrei 
prețioase, de o manieră din ce în ce mai precisă.
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IV.1. Janma-oshadhi-mantra-tapah-
samādhi-jāh-siddhayah.

“Puterile  sunt  înnăscute,  sau  create  de  utilizarea 
plantelor,  a  mantrelor,  sau  prin  practica  Yoga  și 
Samādhi.”

janman: naștere, origine, existență
oshadi: plante medicinale
mantra:formulă magică
tapas: practică asiduă Yoga
samādhi: stare de fuziune
ja: născut din
siddhi: putere

Puterile nu sunt datorate numai practicii Yoga, după cum  nu-i 
sunt nici scopul. 

Nu practicăm  pentru a obține putere, ci pentru a 
înlătura nemulțumirea condiției umane. Acest aforism de 
trecere deschide ultimul capitol.
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__________Legea cauzei și a efectului: Karma sau 
dualitate.

IV.2. Jāti-antara-parināmah-prakrity-
āpūrāt.

“Renașterea într-o formă  de existența diferită  este o 
modificare datorată exuberanței forțelor naturii.”

jāti: naștere, formă de existență, familie, castă
antara: interior, aproape
parināma: modificare, transformare
prakriti: Natură, manifestare
āpūra: abundență, exces

Forța de viață a energiei manifestate, integrată în materie, ne 
conduce la reacții emoționale, la activități nedezinteresate care 
produc impresii poluante, semințe gata să încolțească imediat 
ce permit condițiile contextuale.

Atunci, va fi nevoie de alte vieți pentru a se elibera.

IV.3. Nimittan a-prayojakam prakritīnām 
varana-bhédas tu tatah kshétrika-vat.

“Asemenea unui agricultor care frânge obstrucția ce 
împiedică  irigarea  pământurilor  sale,  eliminarea 
obstacolelor este la originea oricărei transformări.”

nimitta: marcă, semn, augur, scop
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a-prayojaka: neproducând, cauzând, conducând la
prakriti: (la plural) elementele constitutive ale naturii
varana: obstacol
bheda: faptul de a distruge, a rupe
tu: însă
tatah: atunci
kshétrika: agricultor
vat: în felul de 

Agricultorul care frânge obstrucția permite apei să circule din 
nou, și să irige recoltele sale.
Un fel de a spune: să creăm condițiile și transformarea 
interioară se va face, într-un mod natural. 

Puterea de voință este inutilă, detașarea este esențială. 
Însă nu ne putem detașa decât de ceea ce avem. La fel cum 
obstrucția își are rolul său, construcția egoului este o etapă 
necesară în procesul de transformare.

Va veni momentrul de a-l elimina. Calmând agitația 
minții, înlăturăm impresiile energetice care ne aglomerează, 
permitem energiei vieții să circule liber în noi, asemenea apei 
pârâului.

IV.4. Nirmāna-cittāny asmitā-mātrāt.

“Diferitele stări ale conștienței nu sunt altceva decât 
creația egoului”.

nirmāna: măsurare, creație, formație
chittāni: (pluralul lui chitta): stări ale conștienței, variații 

ale minții
asmitā: sens al eu-lui, ego
mātra: numai, doar
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Conștiența profundă  sau Drashtar,  este imuabilă.  Schimbările 
noastre  interioare  sunt  legate  de  emoțional,  de  imaginar,  de 
memoriile din trecut, de tot ceea ce are legătură cu egoul.

IV.5. Pravritti-bhédé prayojakam chittam 
ékam an-ékéshām.

“Prin modificările activității minții, o singură stare de 
conștiența antrenează nenumărate altele.”

pravritti: mișcare, activitate
bhéda: ruptură, modificare
prayojaka: cauză, motiv, ocazie
chitta: mental
éka: unul
an-éka: nenumărat

Dintr-o emoție, idee, credință, apare un lanț de reacții.
Suntem supuși interacțiunii tendințelor Guna, care provoacă o 
multitudine de reacții, schimbări permanente de temperament.

IV.6. Tatra dhyāna-jam an-āshayam.

“Starea de conștiența ce se naște din meditație este 
liberă de construcții mentale.”

tatra: aici
dhyāna: stare de meditație
ja: născut din
an-: negație
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āshaya: fără bază, fără intenție

Nu se sprijină pe ego, cu toate tiparele sale, obișnuințe, frici, 
defensive și dorințe.

Nu condiționează viitorul plantând semințe capabile să 
dea roade atunci când circumstanțele permit.

“Numai  suferința  ulterioară  poate  fi  evitată” 
deasemenea numai meditația permite actul just, adecvat, care 
nu seamănă suferință.

IV.7.Karma ashukla-akrishnam yoginas 
trividham itarésham.

“Karma yoghinului nu este nici albă nici neagră, 
karma celorlalți este și mixtă.” 

karma: dependența de acțiunile noastre și de consecințele 
lor.

an-: nici….nici
ashukla: strălucitor, pur, imaculat,alb
krishna: negru
trvidha: triplu, amestecat
itara: altul

Actul just rămâne neutru. El nu încarcă Karma nici favorabil 
nici nefavorabil.

IV.8.Tatah tad-vipāka-anugunānām éva 
abhivyaktir vāsanānām.
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“Deoarece  suntem  influențați  de  gândurile  noastre 
subconștiente legate de tiparele anterioare.”

tatah: atunci
tad: acesta
vipāka: maturație, rezultat
anuguna: ce are calitățile corespunzătoare, conform cu, 

legat de
éva: numai
abhivyakti: apariție, manifestare
vāsanā: urmă parfumată, întipărire mentală, amintire 

subconștientă datorată unor impresii anterioare.

Suntem, în mare, determinați de trecutul nostru și pregătim 
viitorul.

Să fie oare, liberul arbitru, faptul de a deveni conștienți 
de condiționări, pentru a ne elibera?

IV.9. Jāti-désha-kāla-vyavahitānām apy 
ānantaryam smriti-samskārayor éka- rūpa-
tvāt.

“Impresiile  latente  și  memoria,  au  o  funcționare 
similară, chiar dacă se exprimă diferit în funcție de loc 
și moment.”

jāti: naștere
désha: locație
kāla: moment, timp, epoca
vyavahita: separat, divizat
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api: același
ānantarya: proximitate, conformitate
smriti: memorie
samskāra: impresie latentă
éka: unu
rūpa: formă
-tvāt: din cauza de

Funcționare bazată pe reacții automate. Se opun spontaneității 
vieții  care  necesită  răspunsuri  noi,  adaptate  situației 
momentului, și nu tiparelor fixe.

IV.10. Tāsām anāditvam cha āshisho 
nitya-tvāt.

“Nu există un început existenței lor, deoarece nevoia 
de a se manifesta este prezentă, din totdeauna.”

ta: ea, aceasta
anāditva: fără de început
cha: și
āshis: dorința, nevoie de manifestare
nitya: eternitate, perenitate
-tvāt: în cauză

Roata Karmei este fără de sfârșit, hrănită de dorințele și nevoile 
noastre, renăscând neîncetat.

IV.11. Hétu-phala-āshraya-ālambanaïh 
samgrihīta-tvād éshām abhāvé tad-abhāvad.
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“Deoarece sunt legate de cauza și de efectul terenului 
care le dă  roade, când aceste cauze dispar,  la fel se 
intamplă și cu posibilitățile lor.”

hétu: cauză, motiv
phala: fruct, efect, rezultat
āshraya: punct de sprijin, suport
ālambana: bază, teren
samgrihīta: faptul de a fi legat împreună
ésha: acesta
tad: acest lucru
a-bhāva: dispariție

Aceste latențe sunt dependente de instinctul de viață pe care o 
poartă  manifestarea,  sau  Prakriti,  indisociabil  legate  de 
ignoranța  realității  care  denaturează  acțiunile  noastre  și 
perpetuează Karma.

Dacă  mintea  se  calmează,  agitația  mentală  nu  mai 
ascunde ceea ce, în noi, poate accesa viziunea realității, atunci 
aceste posibilități, care sunt înrădăcinate în dorințe și în orbirea 
noastră, dispar.

IV.12. Atīta-anāgatam svarūpato (a)sty 
adhva-bhédād dharmānām.

“Timpul există prin natura sa proprie, în funcție de 
direcții și caracteristicile lor diferite.

atīta: trecut, scurs, moarte
anāgata: neajuns la destinație, viitor
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svarūpa: propria sa natură
asti: este, există
adhva: cale, traiectorie, distanță
bhéda: ruptură, diviziune, diferență
dharma: ordine, drept, lege, trăsătură caracteristică

Legea  Karmei  este  legată  de  timpul  real,  trecut  și  viitor.  Și 
Dharma, ordinea cosmică, este deasemenea ordinea destinului 
personal.  Se  cuvine  ca  fiecare  să  își  descopere  și  să  își 
îndeplinească Svadharma personal.

În Bhagavad Gita se spune: Este de preferat ca fiecare 
să  își  urmeze  propria  lege  a  acțiuni  (Svadharma),  fie  ea 
imperfectă, decât legea altuia, bine aplicată. De preferat să pieri 
în propria lege!  Este nesigur să urmărești legea celuilalt.”

IV.13. Té vyakta -sūkshmā guna-ātmānah.

“Aceste fenomene, manifestate sau subtile, au natura  
elementelor Guna.”

té: ei
vyakta: manifestat, evident
sukshma: subtil
guna: calitate esențială
ātman: ființare

Deci, din manifestare, din Prakriti

145



__________Tranziție: Spusele anterioare sunt în privința 
manifestării.

IV.14. Parināma-ékatvād vastu-tattvam.

“  Fiecare  obiect  poartă  în  sine  principiul  unic,  din 
cauza unicității schimbării.”

părināma: schimbare, modificare
ékatva: unicitate, unire, identitate
vastu: ceea ce există, lucru real
tattva: principiu unui lucru, realitatea ultima, ființa 

supremă

Potrivit interacțiunii celor trei Guna, în fiecare moment.
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__________De la dualitate la unitate.

IV.15. Vastu-sāmyé chitta-bhédāt Tayor 
vibhaktah pantāh.

Pecepem diferit două obiecte asemănătoare, din cauza 
diferitelor stări de conștiență.

vastu: obiect, lucru
sāmya: egalitate, identitate
chitta: mental
bhéda: diferența
tayos: vine de la sā: cele două
vibakhta: separat, distinct
pantha: cale, drum

Realitatea este una, trăită, însă, în dualitate.

IV.16. Na cha éka-chitta-tantramvastu tad 
apramānakam tadā kim syāt.

“ Un obiect nu poate fi numai fapta unui proces 
mental. Dacă ar fi cazul, ce s-ar întâmpla atunci când 
el nu este perceput?”

na: ne
cha: și
éka: unu
chitta: mental
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tantra: continuitate, succesiune, teorie, operă
vastu: lucru, obiect
tad: acela
a-pramānaka: neperceput, nerecunoscut
tadā: atunci, în acest caz
kim: ce anume?
syāt: ar fi

Urme de polemică în vigoare în epoca în care Patanjali scria 
despre realitatea obiectivă a lumii concrete.

Potrivit filosofiei Samkya, lumea este reală ( și nu 
iluzorie cum se prezintă în filosofia Vedānta).

IV.17. Tad-uparāga-apékshitvāch 
chittasya vastu jnāta-ajnātam.

“Un obiect este perceput sau nu, în funcție de 
răspunsul coloraturii sale la interesul manifestat de 
minte.”

tad: acesta
uparāga: coloratură, culoare
apéksha: cu privire, considerație, dorința
chitta: mental
vastu: lucru, obiect
jnāta: cunoscut
a-jnāta: necunoscut

Viziunea noastră asupra lucrurilor este fragmentară și selectivă 
deoarece  răspunde  centrelor  noastre  de  interes,  de  unde 
subiectivitatea viziunii noastre asupra lumii. 
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Invers, a fi în relație cu conștiența profundă, “înseamnă 
a fi conștient de tot în fiecare moment”, o definiție pe care o 
dădea Krishnamurti meditației.

IV.18. Sadā jnātash chitta-vrittayas tat- 
prabhoh purushya aparināmitvāt.

“Agitația minții este întotdeauna percepută de către 
conștiența profundă, atotputernică, deoarece este 
neschimbatoare.”

sadā: întotdeauna, constant
jnāta: cunoscut
chitta-vrittis: perturbări ale minții
tat: acesta
prabhu: stăpân, maestru, puternic
purusha: conștiința
a-parināma: neschimbător

IV.19. Na tad sva-ābhāsam drishya -tvāt.

“  Mintea  nu  are  strălucire  în  sine  deoarece  este 
obiectul percepției.”

na: ne
tad: acesta
sva: sine
ābhāsa: strălucire, înfățișare
drishya: perceptibil, ce poate fi văzut
tvāt: acesta
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Mintea nu se poate cunoaște pe sine. Este instrument și obiect 
al cunoașterii, dar nu și subiectul ce acționează.

Cunoașterea  mentală  este  limitată,  nu  poate  accesa 
realitatea.

IV.20. Eka-samayé cha ubbhaya-
anavadhāranam.

“Și nu poate exista cunoaștere simultană a celor doi [a 
obiectului  și  al  sinelui,  în  calitate  de  instrument  al 
cunoașterii].  Mintea  nefiind  conștiență,  nu  se  poate 
cunoaște  atunci  când  este  orientată  către  percepțiile 
exterioare.”

éka: unu
samaya: întâlnire, frecventare
eka-samayé: în același moment
cha: și
ubbhaya: cei doi simultan
an-avandhārana: necunoaștere, non-conștiența

IV.21. Chitta-antara-drishyé buddhi-
buddher ati-prasangah smriti-samskarash 
cha.
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“Dacă  mintea  ar  fi  putut  fi  percepută  de  o  altă 
inteligență, mai subtilă, acest lucru ar crea un exces de 
conștiențe mentale și o confuzie a memoriilor lor.” 

chitta: minte
antara: interior, diferit de
drishya: ce poate fi perceput, cunoscut
buddhi: spirit, inteligență, discernământ, impresie justă
ati-prasanga: exces de cuvinte, prolixitate
smriti: memorie
samkara: confuzie
cha: și

Buddhi, inteligență subtilă, rafinată, face parte din Prakriti în 
continuare.
Doar conștiența profundă este subiectul cunoașterii, singurul 
martor silențios al realității.

IV.22. Chiter a-pratisamkramāyās tad-
ākāra-āpattau svabuddhi-samvédanam.

“Atunci când nu trece de la un obiect  la  altul  și  se 
alătură conștienței profunde, mintea are o cunoaștere 
perfectă a propriei inteligențe.“

chitta: minte
pratisamkrama: întors, întrerupt din cursul său
tad: acesta
ākāra: formă, figură, aspect
āpatti: în acest caz
svabuddhi: propria inteligență
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samvédana: cunoaștere perfectă

Atunci când mintea este liniștită, devine transparentă și Sinele 
se arată.

IV.23. Drashti-drishya-uparaktam chitta-
sarvārtham.

“Mintea influențată de Sine devine conștiență totală”

drashtar: Sinele, cel ce vede, martorul
drishya: ceea ce poate fi văzut, spectacolul
uparakta: colorat, influențat de
chitta: minte
sarvartha: toate obiectele, universal

Regăsim imaginea diamantului, dezvoltată în primul capitol.

IV.24. Tad a-samkhyéya-vāsanābhish 
chitram api parārtham samhatya-kāritvāt.

“Mintea, influențată de nenumărate tipare, depinde de 
Sine prin asocierea activitatii sale.”

tad: acesta
a-samkhyéya: nenumărate
vāsanā: impregnări de parfum, tipare mentale, amintiri 

subconștiente
chitra: multicolor, strident colorat
api: cu toate că
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parārtha: ce depinde de altceva
samhatya: reunind, combinând
kāri: activitate

IV.25. Vishésha-darshina ātmabhāva-
bhāvanā-vinivrittih.

“Pentru cel capabil să discrimineze, îndoielile cedează 
cât și  semnele de întrebare asupra existenței și natura 
Sinelui.”

vishésha: discriminare, diferența
darshin: cel de vede, observă, înțelege
ātmabhāva: natura lui Atman
bhāvana: existență
vinivritti: încetare, repaus

IV.26. Tadā hi vivéka-nimnam kaïvalya-
prāgbhāram chittam.

“ Întradevăr mintea fiind orientată către discriminare, 
este atunci, condusă spre desprinderea tuturor 
legăturilor.”

tadā atunci
hi: în realitate
vivéka: discernământ, discriminare
nimna: profund, jos, înclinat
kaïvalya: beatitudine, eliberare, non-dualitate
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prāgbhāra: împins în față
chitta: minte

IV.27. Tach-chidréshu pratyaya-antarāni 
samskārébhyah.

“ Gânduri parazitare au acces asupra conștienței din 
cauza impresiiilor latente.”

tad: aceasta (conștiința mentală)
chidra: deschidere, acces, fantă, punct slab, defect
pratyaya: credință,opinie, idee
antara: interior
samskāra: latență

Ele pot afecta discernământul.

IV.28. Hānam éshām klésha-vad uktam.

“Acestea dispar la fel ca și cauzele suferinței.”

hāna: ruină, distrugere
eshām: din acestea
klésha: cauza suferinței
-vat: la fel, asemenea
ukta: spus, vorbit
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IV.29. Pra samkhyāné (a)py a-kusīdasya 
sarvathā vivéka-khyāter dharma-méghah 
samādhih.

“Dharma-Mégha  samādhi  este  posibil  atunci  când 
suntem dezinteresați în practica discernamantului, sub 
toate aspectele sale,  chiar  și  în meditația  la  cel  mai 
înalt nivel.”

pra samkhya: cea mai înaltă meditație
api: chiar și
kusīda: uzură, cu interes
sarvathā: sub toate aspectele sale
vivéka: discernământ
khyāti: opinie, idee

A nu păstra nimic pentru sine nici fericirea nici meditația din  
care rezultat. Nu este acest lucru adevăratul sens al cuvântului” 
renunțare”, în contextul iudeo-creștin?

IV.30. Tatah klésha-karma-nivrittih.

“Grație acestei forme de Samādhi, se opresc Karma și 
cauzele suferinței.”

tatah: atunci
klésha: cauza suferinței
nivritti: oprire
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IV.31. Tadā sarva-āvarana-mala-apétasya 
jnānasya ānantyāj jnéyam alpam.

“Atunci, în fața imensității cunoașterii, libere de orice 
obscuritate  și  de  orice  impuritate,  domeniul 
cunoașterii devine nesemnificativ.”

tadā: atunci
sarva: întreg
āvarana: ceea ce acoperă, ascunde, întunecat
mala: gunoi, impuritate, jjeg
apéta: plecat, liber de
jnāna: cunoaștere
ānantya: imortalitate, eternitate
jnéya: ce necesită cunoaștere
alpa: mic, nesemnificativ

IV.32. Tatah krita-arthānām parināma-
krama-samāptir gunānām.

“  Motivul  de  a  exista  al  tendințelor  Guna  fiind 
împlinit, procesul de transformare se încheie.”

tatah: atunci
krita: fapt
artha: scop, motiv de a fi
parināma: schimbare, transformare
krama: pe niveluri
samāpti: sfârșit, finalizare
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IV.33. Kshana-pratiyogi parināma-
aparanta-nirgrāhyah kramah.

“Acest proces de transformare, care se efectuează din 
clipă  în  clipă,  devine  perceptibil  atunci  când  se 
sfârșește.”

kshana: moment, clipă
pratiyogi: adversar, rival, contrariu
parināma: schimbare
aparanta: limită, extremitate
nirgrāhya: perceptibil
krama: demers, procedeu, drum

Ruptura unei corzi uzate este de domeniul clipei, eroziunea ei 
este lentă.

Maturația  unui  fruct  este  de  lungă  durată.  Când  este 
copt, el se desprinde numaidecât.

IV.34. Purusha-artha-shūnyānām 
gunānām pratisavah kaïvalyam svarūpa-
pratishthā vā chiti-shaktir iti.

“Reabsorbția elementelor Guna, deposedate de cauza 
lor de a fi în raport cu Purusha, izolează conștiența în 
forma sa originală.”

purusha: acel Purusha, conștiența
artha: scop, cauza de a fi
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shūnya: gol, lipsit de
pratisava: re-absorbție, re-imersie
kaïvalya: eliberare totală, stare de unitate, izolare, detașare 

de toate legăturile
svarūpa: în propria să formă
pratishtha: stabilit, instalat
vā: ori, sau
chiti-shakti: conștiența-energie
iti: așadar, punct final

Iti: Astfel; totul a fost spus.
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TRADUCERE 
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SAMĀDHI PĀDA

1. Acum,  se  va  transmite  învățătura  Yoga,  într-o 
continuitate fără întrerupere.

2. Yoga este încetarea perturbărilor mentale.
3. Atunci ni se dezvăluie Centrul, stabilit în el însuși.
4. În caz contrar, Centrul nostru se va identifica cu agitația 

minții.
5. Modificările minții sunt într-un număr de 5, dureroase 

sau nu.
6. Ele  fiind,  raționamentul  corect,  gândirea  eronată, 

imaginația, somnul și memoria.
7. Raționamentele  juste  se  sprijină  pe  percepția  clară, 

deducția, referința la textele sacre.
8. Eroarea este  o cunoaștere  greșită  deoarece nu este  în 

legătură cu conștiența profundă.
9. Imaginația este goală în esență, deoarece se sprijină pe 

o cunoaștere verbală.
10. Somnul este o agitație a minții întemeiat pe un conținut 

fictiv.
11. Memoria consistă a nu dezbrăca obiectul experienței de 

caracterul experienței.
12. Întreruperea  perturbărilor  mentale  se  obține  printr-o 

practică intensă, într-un spirit de detașare..
13. În  consecință,  această  practică  intensă  este  un  efort 

energetic intens pentru a se centra.
14. Însă ea nu este o bază solidă decât dacă se practică cu 

entuziasm, perseverență, neîntrerupt și pentru o durată 
lungă de timp.

15. Această  detașare  este  indusă  de  o  stare  de conștiență 
totală, care eliberează de dorința față de lumea care ne 
înconjoară.

16. Cel mai mare grad de renunțare consistă a se detașa de 
elementele Guna, cu ajutorul conștiinței de Sine.
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17. Samādhi  Samprajnāta,  în  care  conștiența  mai  este 
orientată  spre  exterior,  îndeamnă  la  reflexie  și  la 
raționament. Este susținut de un sentiment de fericire și 
de senzația de a exista.

18. Atunci când se întrerupe orice activitate mentală grație 
unei  practici  intense,  se  instaurează  Asamprajnāta 
Samādhi,  fără  suport.  Cu  toate  acestea,  rămân 
memoriile acumulate prin Karma.

19. Unele  ființe  cunosc  Samādhi  din  naștere,  ele  sunt  
întrupate  însă  sunt  libere  de  constrângerile  corpului 
fizic.

20. Altele  cunosc  Samādhi  grație   credinței,  energiei, 
studiului, și cunoașterii intuitive.

21. Samādhi este accesibil celor care-l doresc cu ardoare.
22. Chiar în acest caz, există o diferență dacă practica este 

slabă, medie sau intensă.
23. Samādhi poate fi stabilit grație încrederii in voia Ființei 

Supreme.
24. Ishvara este o ființă  specială,  care nu este afectată  de 

suferință, de acțiune sau de consecințele ei.
25. Îl el rezidă sămânța unei conștiențe fără limite.
26. Eliberându-se de limitările timpului,  el  este asemenea 

maestrul spiritual al strămoșilor.
27. Îl desemnăm prin Om.
28. Repetiția  acestei  mantre  ne  permite  să  întrăm  în 

semnificația ei.
29. Grație  căreia  conștiența  periferică  se  interiorizează  și 

obstacolele dispar.
30. Boala,  descurajarea,  îndoiala,  dezechilibrul  mental, 

lenea, lipsa de cumpătare, greșeala în judecată, faptul de 
a nu realiza ceea ce am proiectat, sau schimbul frecvent 
de  proiect,  acestea  sunt  obstacolele  care  dispersează 
conștiența.
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31. Suferința,  anxietatea,  nervozitatea,  o  respirație 
accelerată acompaniază această dispersie a minții.

32. Pentru a elimina acest lucru, este necesar ca practica să 
se centreze pe un singur principiu de o dată.

33. Amiciția,  compasiunea,  veselia,  clarifică  mintea;  este 
necesar  ca  acest  comportament  să  fie  exprimat 
indiferent de o stare de bucurie sau nefericire, față de 
ceea ce ne convine sau nu.

34. Expirul și suspensia respirației produc aceleași efecte.
35. Stabilitatea minții poate rezulta din relația sa cu lumea 

sensibilă.
36. Sau prin experiența unei stări serene și luminoase
37. Deasemenea  putem  stabiliza  mintea  punându-l  în 

legătură  cu  o  ființă  care  cunoaște  această  stare  fără 
dorință.

38. Sau rămânând vigilent în mijlocul însuși al somnului și 
al viselor.

39. Precum și,  prin  concentrație   asupra unui  obiect  care 
favorizează meditația.

40. Forța celui care a ajuns la această stare, trece de la cel 
mai mic infinit la cel mai mare infinit.

41. Fluctuațiile minții fiind liniștite, asemenea unui cristal 
care reflectă suportul  pe care se sprijină, mentalul este 
într-o  stare  de  receptivitate  perfectă  vis  a  vis  de 
cunoscător,  de  cunoscut  și  de  mijlocul  cunoașterii. 
Această stare de receptivitate este Samāpatti.

42. Samāpatti  Vitarka  (sau  receptivitate  perfectă,  cu 
raționament)  nu  este  încă  degajată  de  construcțiile 
mentale legate de utilizarea cuvintelor, de semnificația 
lor și de cunoașterea care decurge din ele.

43. Atunci  când  memoria  este  purificată,  ca  și  cum 
dezgolită  de  substanța  sa,  Samāpatti  Nir-vitarka,  fără 
raționament,  ne  pune  în  legătură  cu  obiectul  în  sine, 
liber de conotațiile mentale.
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44. Această  stare  de  fuziune  permite  conștienței  să 
înțeleagă  realitatea  subtilă  a  lucrurilor,  cu  sau  fără 
activitate mentală

45. Atingând natura subtilă a lucrurilor, Samādhi participă 
la nediferențiere.

46. Însă aceste Samādhi încă mai poartă semințe.
47. Experiența  Samādhi  fără  activitate,  induce  o  stare 

interioară de pace și de claritate.
48. Aici se află cunoașterea realității.
49. Cunoaștera  care  decurge  din  studiul  textelor  sacre  și 

care  participă  la  deducția  logică  este  diferită  de 
cunoașterea  stării  Samādhi  având obiectul  experienței 
diferit.

50. Impresiile  care  rezultă  din  acest  Samādhi  se  opune 
formației altor tipuri de impresii.

51. Atunci când toate memoriile energetice sunt suprimate, 
cunoaștem Nirbījah samādhi (fără semințe).

163



SĀDHANA PĀDA

1. Există trei modalități inseparabile prin care se practică 
Yoga, sau Kriya Yoga: un efort susținut, conștiința de 
sine inerioara și abandonul în fața voinței divine.

2. Kriya Yoga se practică  cu scopul să  atenueze cauzele 
suferinței și să permită Samādhi.

3. Cauzele suferinței sunt; orbirea (ignoranța), sentimentul 
egoului,  dorința  de  a  lua,  refuzul  de  a  accepta, 
atașamentul la viață.

4. Avidya  (sau  ignoranța  realității),  este  sursa  celorlalte 
patru  cauze  de  suferință  care-i  urmează,  fie  ele 
dezvoltate sau latente.

5. Ignoranța  realității  consistă  în  a  confunda 
impermanența, impuritatea, nefericirea, ceea ce nu este 
Sinele, cu permanența, puritatea, fericirea, Sinele.”

6. Sentimentul  egoului  vine  din  faptul  că   identificăm 
puterea de a vedea cu ceea ce se vede.

7. Dorința de a lua este atașată memoriei plăcerii.
8. Refuzul este aferent fricii de a suferii.
9. Atașamentul la viață este legat de  sentimentul pe care îl 

avem față de propria  importanță, înrădăcinat în sine și 
la cei mai înțelepți dintre noi.

10.  Atunci  când cauzele  suferinței  sunt  ușoare,  le  putem 
elimina printr-o abordare inversă.

11. Perturbările  mentale  produse  pot  fi  înlăturate  prin 
meditație.

12. Legea  Karmei,  pe  care  o  experimentăm  în  decursul 
nașterilor succesive, are rădăcinile în suferințele noastre

13. Cât  timp rădăcina  este  prezentă,  dezvoltarea  cauzelor 
suferinței se produce în decursul nașterilor, vieților și a 
diferitelor experiențe.

14. Fie  ele  virtuoase  sau  nu,  aceste  experiențe  produc 
bucurie sau suferință.
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15. Pentru înțelept totul este durere deoarece suntem supuși 
conflictelor  generate  din  activitatea  Guna  și  a  durerii 
inherente  schimbării,  a  efortului  sau  a  puterii 
obișnuinței.

16. Durerea ce va să vină poate fi evitată.
17. Identificarea  celui  ce  vede  cu  ceea  ce  este  văzut 

constituie cauza primă a suferinței ce poate fi evitată.
18. Ceea  ce  este  aparent  se  manifestă  prin  nemișcare, 

activitate sau claritate. Elementele naturale și organele 
de  simț  o  alcatuiesc  si  o  dezvăluie.  Cauza  acestei 
manifestări  este  de  a  se  bucura  de  ea,  sau  de  a  se 
elibera.

19. Activitatea  componentelor  Gună  se  manifestă  la 
niveluri diferite, asupra elementelor grosiere sau subtile, 
manifestate sau nu.

20. Drashtar,  (cel  ce  vede  )  este   numai  simțul  vederii. 
Chiar și pur, el este martorul a ceea ce vede (deci alterat 
de spectacolul lumii manifestate).

21. Rostul a ceea ce este văzut, este strict să fie văzut.
22. Pentru cel  treaz,  acest  lucru dispare,  însă  continuă  să 

existe pentru cei ce se află în ignoranța.
23. Samyoga permite  înțelegerea  natura  proprie  a  acestor 

două facultăți, cea de a vedea și cea de a fi văzut.
24. Necunoașterea realului este cauza  confuziei dintre cele 

două.
25. Când  necunoașterea  realului  dispare,  dispare 

deasemenea  identificarea  spectatorului  cu  spectacolul. 
Atunci spectacolul nu mai are menirea să existe; ceea ce 
conduce la eliberarea spectatorului.

26. Discernământul,  practicat  într-o  manieră  neîntreruptă, 
este  mijlocul  prin  care  se  pune  capăt  necunoașterii 
realului.

27. Cunoașterea  celui  ce  practică  discriminarea  devine 
gradual fără limite.
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28. Atunci  când  impuritățile  minții  sunt  distruse  prin 
practica  Yoga,  lumina  cunoașterii  oferă  minții  acest 
discernământ (sau discriminare).

29. Ashtanga yoga sau cele opt ramuri din Yoga: 
-Yama: regulile de viață în relație cu ceilalți;
-Niyama: regulile de viață în relație cu sine;
-Āsana: postura;
-Prānāyāmă: respirația;
-Patyāra: ascultarea senzorială interioară;
-Dhāranā: puterea concentrației; 
-Dhyāna: meditația;
-Samādhi: starea de unitate.

30.  Componentele  Yama  sunt:  non  violența,  adevărul, 
dezinteresul, moderația, refuzul posesiunilor inutile.

31. Acestea reprezintă o regulă universală, deoarece nu depind 
nici de locație, nici de epoca, nici de circumstanțe.

32. A fi clar în gândire și acțiune, a fi în pace cu trăirile sale, 
fără dorința de mai mult sau de altceva, a practica cu ardoare, a 
învața cunoaștea de sine și a se implica în mersul vieții, acestea 
sunt componentele Niyama.

33.  Atunci  când  gândurile  perturbă  aceste  atitudini,  este 
necesară manifestarea contrariului.

34. Aceste rânduri, cum ar fi violența, de este trăită, provocată 
sau aprobată, sunt cauzate de nerăbdare, furie și eroare.

35. Atunci când o persoană este statornică în non-violență, în 
jurul sau ostiltatea dispare.
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36. Prin statornicia în starea de adevăr, acțiunea poartă fructele 
corespunzătoare.

37. Atunci când dorința de a obține dispare, nestematele apar.

38. Statornicia în moderație oferă o energie bună de viață.

39.  Cel  ce  nu  se  preocupă  niciodată  de  achiziții  de  bunuri 
inutile cunoaște semnificația vieții.

40.  Când ne  aflăm într-o  stare  de  puritate,   ne  detașăm  de 
propriul corp cât și de cel al celorlalți.

41. Faptul de a fi pur generează buna dispoziție, concentrația 
minții,  stăpânirea simțurilor și  facultatea de a fi în relație cu 
conștiința profundă.

42. A ne bucura de ceea ce posedăm reprezintă cel mai mare 
grad al fericirii.

43.  Cu  ajutorul  unei  practici  susținute,  care  conduce  la 
distrugerea impurităților,  ameliorăm considerabil funcționarea 
corpului și a simțurilor.

44. Starea de interiorizare permite uniunea totală cu divinitatea 
aleasă.

45.  Prin  devotamentul  față  de  Dumnezeu,  atingem starea  de 
conștiența pură.

46. Postura: a fi ferm stabilit într-un spațiu fericit.

47.  Cu  ajutorul  meditației  asupra  infinitului  și  renunțarea  la 
efortul prin voință.
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48. Nu vom mai fi copleșiți de dileme și conflicte.

49. Prānāyāma se definește prin încetarea perturbării respirăției 
și este introdusă  după ce stăpânim Āsana.

50.  Mișcările  respirăției  sunt  expirul,  inspirul  și  suspensia. 
Țînând  cont  de  locul  unde  se  așează  respirația,  asupra 
amplitudinii și ritmului său, obținem un suflu alungit și subtil.

51.  O  a  patra  modalitate  de  a  respira  transcende  planul 
conștienței în care distingem inspir și expir.

52. Atunci, ceea ce învăluie lumina se dispersează.

53. Și mintea devine capabilă de forme de concentrare variate.

54.  Când  mintea  nu  se  mai  identifică  cu  câmpul  său  de 
experiență, de parcă simțurile sunt reorientate înspre Sine.

55. Atunci, simțurile sunt stăpânite perfect.
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VIBHūTI  PĀDA

1. Dhāranā, concentrația, consistă în a deplasa atenția spre 
un  spațiu determinat.

2. Dhyāna,  meditația,  este  faptul  prin  care   menținem 
atenția exclusiv asupra unui singur punct.

3. Când conștiența este în relație cu Ceea ce nu are formă 
însăși, atunci este vorba de Samādhi.

4. Desăvârșirea  celor  trei  (dhāranā,  dhyāna  și  samādhi) 
este Samyama.

5. Aspectul  strălucitor  al  cunoașterii  rezultă  din practica 
Samyama.

6. Aplicarea sa se face pe etape, de la un teritoriu cucerit 
la următorul.

7. Aceste trei aspecte din Yoga sunt mai profunde decât 
cele precedente.

8. Dar  și  mai  în  exterior  decât  Nirbija  Samādhi  (fără 
semințe).

9. Nirodha Parināma, sau etapa de suspensie, se manifestă 
sau  nu,  în  funcție  de  apariția  sau  domolirea 
condiționărilor care ne leagă de trecut.

10.  În funcție de intiparirile sale, fluxul mental se liniștește.

11. La acest  stadiu  de  evoluție  a  conștienței,  ne  limităm 
încă la momente exclusive de atenție.
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12. În faza de evoluție  denumită  Ekāgratā  Parināma, mai 
susbsista  alternanța  egală  între  activitate  și  repaus  a 
conștiinței față de obiectul experienței.

13. Acest  lucru  explică  modificările  intrinseci,  fie  ele 
esențiale sau periferice,  modificări care se manifestă la 
nivelul  elementelor  constitutive  și  al  organelor 
senzoriale

14. Orice  manifestare  se  întemeiează  pe  Ființare,  fie  ea 
dovedită sau nu.

15. Diversitatea  legilor  naturale  este  cauza  divesitații  în 
transformare.

16. Grație stării Samyama, avem cunoașterea trecutului și a  
viitorului. 

17. Există o confuzie pe care o facem  între cuvânt, obiect 
și idee, pentru că le suprapunem între ele. Grație stării 
de Samyama, înțelegem limbajul tuturor ființelor. 

18. Prin viziunea clară  a întiparirilor latente în noi,  avem 
acces la cunoașterea vieților anterioare.

19. Cunoaștem gândurile celorlalți.

20. Însă  nu  cunoaștem Centrul:  esența  ființei  nu  poate  fi 
obiectul investigației.

21. Trupul devine invizibil, suprimând faptul de a fi văzut, 
prin Samyama asupra formei sale, separând lumina pe 
care o reflectă de ochiul care-l observă.
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22. Ceea  ce  s-a  spus  înainte,  explică  faptul  că  putem 
suprima sunetul și celelalte manifestări corporale.

23. Karma  poate  fi  aproape  de  manifestare  sau  nu. 
Cunoaștem  momentul  morții  grație  stării  Samyama 
aplicată  asupra Karmei,  sau grație studiului  semnelor,  
sau a preziceri.

24. Asupra  binevointei,  Samyama  dezvoltă  puteri 
corespunzătoare.

25. Dobândim o forță de elefant.

26. Îndreptând  privirea  interioară  spre  Centru,  cunoaștem 
subtilul, invincibilul, inaccesibilul.

27. Samyama asupra soarelui oferă cunoaștere universului.

28. Asupra lunii permite cunoașterea ordinii cosmice.

29. Asupra stelei polare, cursului planetelor.

30. Asupra cakrei ombilicale, fiziologia corpului.

31. Asupra bazei gâtului, eliminăm foamea și setea.

32. Asupra canalului energetic Kūrma, obținem stabilitate.

33. Pe  Sahasrāra  Chakra,  obținem  viziunea  spirituală  a 
ființelor realizate

34. Această cunoaștere a tuturor lucrurilor se poate datora 
intuiției naturale.
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35. Prin Samyama asupra inimii, avem cunoașterea perfectă 
asupra minții.

36. Simțurile întoarse spre exterior, nu disting obiectul de 
subiect,  și  confundăm  complet  Purusha  de  Sattva. 
Samyama orientată spre Centru conduce la cunoașterea 
lui Purusha.

37. De  aici  se  nasc  simțurile  subtile  la  nivelul  auzului, 
percepției, vederii, gustului și al senzației.

38. Aceste percepții  înafara normalului,  sunt obstacole pe 
calea Samādhi când puterile lor se îndepărtează de Sine.

39. Atunci  când  ne  eliberăm  de  legile  cauzalității  și 
înțelegem  funcționarea  minții,  devine  posibilă 
“posedarea” celuilalt.

40. Prin stăpânirea Udāna, ne putem înălța deasupra apei, 
noroiului și a spinilor, fără să ne afecteze.

41. Grație  stăpânirii  suflului  Samāna  obținem  strălucirea 
corpului.

42. Stabilind, cu ajutorul Samyama, o relație între spațiu și 
auz, acesta din urmă devine supranormal.

43. Printr-o  relației  între  corp  și  spațiu,  contopite  cu 
sentimentul  de  lejeritate,  reușim  să  ne  deplasăm  in 
spațiu.

44. Atunci  când  suntem  liberi  de  activitățile  corpului, 
dezvăluim ce ascunde lumina.
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45. Obținem stăpânirea celor cinci elemente prin Samyama 
asupra  scopului,  funcția  și  relația  dintre  aparența  lor 
grosieră, forma lor și esența lor subtilă.

46. Grație  acestui  lucru,  dobândim manifestarea  puterilor 
cum ar fi aceea de a reduce corpul la dimensiunile unui 
atom, de al face perfect și incoruptibil.

47. Un  corp  perfect  are  frumusețea,  șarmul,  vigoarea  și 
invulnerabilitatea diamantului.

48. Cu  ajutorul  Samyama,  obținem  măiestrie  asupra 
simțurilor,  asupra  puterii  lor  de  percepție,  esența  lor 
proprie, sentimentul de a exista pe care-l oferă, și relația 
dintre aceste caracteristici și funcția lor.

49. Atunci ne putem deplasa la fel ca și gândul, fără vehicol 
corporal, și cunoaștem sensul universului.

50. A cunoaște  diferența  dintre  Guna  Sattva  și  principiul 
absolut  este  îndeajuns  pentru  a   avea  putere  asupra 
tuturor manifestărilor și cunoașterea tuturor lucrurilor.

51. A se detașa de toate aceste lucruri, când orice sămânță 
de eroare a fost distrusă, conduce la starea de unitate.

52. Deoarece aceste puteri sunt ocazia unui nou atașament 
indezirabil.

53. Prin  Samyama  asupra  timpului  și  mersul  timpului, 
dobândim cunoașterea născută din discriminare.

54. Această capacitate de a discrimina permite cunoașterea 
a  două  obiecte  identice,  care  nu  pot  fi  distinse  prin 
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observația  ordinară  a  trăsăturilor  caracteristice, 
distinctive, sau localizare.

55. Cunoașterea născută  din discriminare este atemporală, 
totală, și induce eliberarea.

56. Atunci  când  Gună  Sattva  este  la  fel  de  pură  ca 
principiul absolut, ne aflăm în starea de unitate.
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KAīVALYA PĀDA

1. Puterile  sunt  înnăscute,  sau  create  prin  utilizarea 
plantelor,  a  mantrelor,  sau prin practica Yoga și  a  lui 
Samādhi.

2. Renașterea  într-o  formă  de  existență  diferită,  este  o 
modificare datorată exuberanței manifestării.

3. Asemenea  unui  agricultor  care  frânge  obstrucția  ce 
împiedică  irigarea  pământurilor  sale,  eliminarea 
obstacolelor este la originea oricărei transformări.

4. Diferitele  stări  ale  conștienței  nu  sunt  altceva  decât 
creația egoului.

5. Prin diversitatea stărilor de conștiința,  o singură  stare 
antrenează nenumărate altele.

6. Cea ce se naște din meditație este liber de construcții 
mentale.

7. Karma yoghinului nu este nici albă nici neagră, karma 
celorlalți este mixtă.

8. Deoarece  suntem  influențați  de  gândurile  noastre 
subconștiente legate de tipare anterioare.

9. Impresiile latente și memoria împărtășesc o funcționare 
similară, deși se exprimă diferit în funcție de locație și 
moment.

10. Nu există un început existenței lor, deoarece nevoia de a 
se manifesta este prezentă din totdeauna.
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11. Deoarece sunt  legate  de cauza și  de  efectul  terenului 
care  le  dă  roade,  când  aceste  cauze  dispar,  la  fel  se 
intamplă și cu posibilitățile lor.

12. Timpul  există  prin  natura  sa  proprie,  în  funcție  de 
direcții și de caracteristicile lor diferite.

13. Aceste  fenomene,  manifestate  sau  subtile,  au  natura 
elementelor Guna.

14. Chiar  și  ceea  ce  este  schimbător  poartă  în  sine 
principiul unic.

15. Pecepem diferit două  obiecte asemănătoare, din cauza 
diferitelor stări de conștiență.

16. Un obiect nu poate fi opera unei singure minți. De ar fi 
cazul, ce s-ar întâmpla atunci când el nu este perceput?”

17. Un  obiect  este  perceput  sau  nu,  după  cum  răspunde 
coloratura sa la interesul manifestat de mental.

18. Agitația  minții  este  întotdeauna  percepută  de  către 
conștiența  profundă,  atotputernică,  deoarece  este 
neschimbatoare.

19. Mintea nu are strălucire în sine, deoarece este obiectul 
percepției.

20. Și nu are conștiința obiectului și a sinelui că instrument 
de cunoaștere deoarece sunt confundabile.
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21. Dacă mintea ar fi putut fi percepută de o altă inteligență 
mai subtilă, acest lucru ar fi creat un exces de conștiințe 
mentale și o confuzie a memoriilor lor.

22. Atunci când nu trece de la un obiect la altul și se alătură 
conștienței profunde, mintea are o cunoaștere perfectă a 
propriei inteligențe.

23. Mentalul influențat de Sine devine conștiență totală.

24. Mintea este influențată  de nenumărate tipare,  însă  are 
activitatea asociată de Sine de care depinde.

25. Pentru  cel  capabil  de  discriminare,  îndoielile  cedează 
cât și  semnele de întrebare asupra existenței și natura 
Sinelui.

26. Atunci,  mentalul  fiind orientat  către  discriminare este 
condus în realitate spre detașarea tuturor legăturilor.

27. Din  cauza  impresiilor  latente,  gânduri  parazitare  au 
acces asupra conștienței

28. Acestea dispar asemenea cauzelor suferinței.

29. Acel Samadhi Dharma-Mégha este posibil dacă suntem 
dezinteresați  în  practica  discernământului  sub  toate 
aspectele sale, chiar și în meditația la cel mai înalt nivel.

30. Grație acestei  forme de Samādhi,  se opresc Karma și 
cauzele suferinței.
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31. Atunci,  în  fața  imensității  cunoașterii,  libere  de  orice 
obscuritate și de orice impuritate, domeniul cunoașterii 
devine nesemnificativ.

32. Motivul de a exista al tendințelor Guna fiind împlinit, 
procesul de transformare ajunge la sfârșit.

33. Acest  proces  de  transformare,  care  se  efectuează  din 
clipă în clipă, devine perceptibil atunci când se încheie.

34. Reabsorbția elementelor Guna, deposedate de cauza lor 
de a fi în raport  cu Purusha,  stabilizează  conștința în 
forma sa originală.
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YOGA-SUTRA
PATANJALI

În decursul a 195 de aforisme, Sutrele-Yoga ale lui 
Patanjali codifică învățătura unei practici tradiționale de 
câteva milenii.
Este spiritul Yoga însuși, ce se găsește descris aici, 
rezumat într-o serie de remarci succinte și luminoase.
Grație concentrației mentale, yoga deschide o cale de 
eliberare ce implică o ruptură fundamentală între sufletul 
individual și lumea materiei.
Un adevărat tratat de cunoaștere de sine, acest text rămâne 
pertinent în lumea contemporană pentru viața cotidiană a 
fiecăruia dintre noi. Cu o mare grijă asupra exigenței și a 
preciziei, Patanjali explorează universul psihomental și ne 
invită să devenim mai conștienți, mai vigilenți, mai apți să 
ne trăim fiecare clipă în plenitudinea sa.
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