Bemintiškumo patirtis
(I Sutra 47)
„Nirvachara vaisharadye adhyatma prasadaha“
Nirvichara = bemintiškumas, tuštumos būsena; vaisharadye = netrikdoma tyra
tėkmė; adhyatma = dvasinis; prasadaha = malonė
„Bemintiškumo – netrikdomos tuštumos – būsenos patirtis suteikia dvasinę malonę.“
Vis dažniau patiriama bemintiškumo būsena leidžia išgyventi adhyatmaprasadaha –
dieviškąją Viešpaties malonę. Pasireiškia sielos malonė. Adhyatmaprasadhaha. Vis
labiau pasireiškia dvasinis prabudimas, dvasinis klestėjimas, dvasinės tuštumos
būsena. Nirvicharavaisharadye – tuštumos įvaldymas. Nirvichara – tikroji tuštuma.
Adhyatmaprasadaha – pasiekiama ir suklesti tikrosios gelminės būties malonė.
(I Sutra 48)
„Ritambharatatrapragna“
Ritambhara = intuityvus žinojimas, tatra = ten, pragna = sąmonė
„Ten sąmonė prisipildo intuityvaus žinojimo.“
Ta sąmonė atskleidžia ypatingą žinojimą. Ritambhara – intuityvus žinojimas. Tai
tobulas, esantis už laiko ribų, pastovus ir palankus žinojimas. Ritambhara, tiesos
pilnatvė. Teisinga sąmonės būsena.
Tai skiriasi nuo –
(I Sutra 49)
„Shruta anumana prajnabhyam anyavishaya vishesharthvat“
Shruta = išgirsta; anumana = nustatyta darant išvadas; prajnabhyam = suprasta
protu; anya = skirtingas; vishaya = dalykai; vishesharthvat = ypatinga reikšmė
„Tai ypatingas žinojimas, kuris skiriasi nuo to, ką esate girdėję, nustatę darydami
išvadas ar supratę protu.“
Jis skiriasi nuo to, ką esate girdėję arba spėję. Šis žinojimas, kylantis iš būties gelmių,
skiriasi nuo to, ką esate perskaitę, išgirdę arba spėję remdamiesi protu. Shruta
anumana pragnabhyam anya vishaya vishesharthvat. Jis nepanašus į jokį kitą,
ypatingas.
(I Sutra 50)
„Tajjaha samskara anyasamskara pratibandhia“

Tajjaha = gimęs iš; samskara = įspūdis; anya = kitas; pratibandhia = įkalinantis
„Įspūdis, sukeltas patiriant aukščiausios sąmonės būseną, gali sunaikinti kitus
įspūdžius, kurie mus įkalina.“
Tokioje sąmonės būsenoje patiriami įspūdžiai gali sunaikinti kitus nenaudingus,
nebūtinus įspūdžius. Tam tikru mastu tai vyksta su visais jumis – penkiais procentais,
dešimčia procentų, penkiolika procentų, dvidešimčia procentų, penkiasdešimčia
procentų, aštuoniasdešimčia procentų. Per pačią pirmą savo meditaciją pradėję
medituoti ištrynėte kažką iš savo praeities. Kuo giliau medituojate, tuo didesnę
tuštumą pasiekiate; juntate, kad esate kitas žmogus, naujas žmogus. Daug žmonių tai
patiria: „Ak, jaučiuosi visiškai kitaip, pasikeičiau. Nebesu tas pats žmogus.“ Kas
nutiko? Senoji patirtis dingo, buvo ištrinta. Kiti samskara, kiti įspūdžiai sunaikinti.
Tai daro jus nauju žmogumi, vėl ir vėl jus atnaujina.
Prisiminę praeitį, dažnai patiriate, kad nebesate tas pats žmogus. Jaučiatės, kad tai
buvote ne jūs, tarsi būtumėte visiškai nesusiję su tuo asmeniu praeityje, kuris taip
elgėsi. Kiek iš jūsų taip jaučiasi? Atsigręžkite į praeitį, kad ir kaip bebūtumėte elgęsi
prieš penkiolika ar dvidešimt metų, ir pažiūrėkite. Jūs paklausite savęs: „Ar aš tas pats
žmogus? Aš taip nesielgiau. Tai darė kažkas kitas“. Kodėl? Todėl, kad jūsų sąmonės
samskara išnyko, dalykai iš praeities ištrinti. Tai daro jus nauju žmogumi kiekvieną
kartą, kiekvieną dieną. Tai tyras žinojimas. Jei kas nors neatleidžia jums dėl to, ką
padarėte praeityje, tiesiog nusijuokite. Taip yra todėl, kad dabar nebesate tas pats
žmogus. Matote savo poelgius tarsi juos būtų padaręs kas kitas.

