Valaistumisen tasot

I Selitys

Huomautukset

II Selitys / Huomautukset

I Subhecchá
II Vicharaná
III Tanu-Manasi

Jágrat (valvetila)
Jnána-bhúmikoiden
joukossa

Koska maailma aistitaan
niissä kuten ennenkin.

IV Satvapatti

Svapna (unennäkö)

Koska Todellisuuden
oivalletaan olevan
maailman alla ja maailma
itse ilmenee kuin
harhakuva.

V Ásamsakti

Sushupti (nukkuminen)

Tietämättömyyden pimeys
häviää tyystin ja siksi se
vastaa unta valaistumisen
tasoissa.

VI Padarthá bhávani

Syvä Sushupti

Tässä ei ole sijaa tietäjälle, Turiya. Koska se on neljäs
tiedetylle eikä tietämiselle. suhteessa kolmeen
Ihminen ei itse voi herätä edelliseen tilaan.
tästä tilasta ellei ulkoinen
voima vedä häntä ulos
väkisin.

VII Turiya

Korkein Hiljaisuus

VIII Turiyátíta

Videha Mukti

Olemassaolo vain Itsenä, Turiyátíta. Se, joka on
ilmenneenä tai
Turiyan takana, jota ei
ilmentymättä.
oteta selvitettäväksi, koska
siinä ei ole mitään mistä
Vapautumisen tila kehosta puhua.
vapautumisen jälkeen.

Brahmachari, joka on
poikamies, opiskelee
Vedoja.

Grihasta, joka menee
naimisiin ja perustaa
perheen. Hän harjoittaa
sellaisia rituaaleja kuin
Yajna, Yaga, jne.

Vanaprasta, joka vetäytyy Sanyasin, joka on hylännyt
erakoksi mietiskelyä ja
maailman omistautuen
tapasta varten.
henkiseen etsintään ja
oivallukseen.

Sanyásia t.s. kodista
luopumista on neljää lajia,
joista viimeinen
(Paramahamsa) jakautuu
kahtia, joista vielä toinen
(Jijnásu) jakautuu kahteen
osaan.
(1) Kuteechaka

(4) Paramahamsa

Hän on fyysisesti heikko ja Jnáni t.s. oivaltanut viisas. tai Jijnásu, t.s. hän, joka
oleskelee siksi jossain
Hän on vapautunut täällä on halukas tuntemaan
valitsemassaan paikassa. ja nyt.
Totuuden.
Kuitenkin hän harjoittaa
Totuuden etsintää.
muotoja noudattava
sanyási, joka harjoittaa
(1)&(2) Nämä kaksi lajia
rituaaleja. Hän on aina
ovat henkilöitä, jotka ovat
vain brahmin.
irrottautuneet kodin
siteistä. Heidän
irrottautumisensa on
keskilaatua.
(3)&(4) Nämä kaksi
sanyásin lajia ovat vain
niille, joiden
irrottautuminen on jalointa
luokkaa, t.s. juurtunut ja
tosi. He eivät välitä
mistään muusta kuin
Totuudesta.
(2) Bahoodaka
Hän on fyysisesti vahva ja
kykenee vierailemaan
pyhissä paikoissa. Hän
vaeltaa jatkuvasti pitäen
aina henkisen etsintänsä
näköpiirissä
(3) Hamsa
Hän menee Satyalokaan
vapauduttuaan kehostaan
tässä maailmassa ja
saavuttaa siellä
Vapautumisen.

epämuodollinen sanyási,
joka on kuitenkin
korkealle kehittynyt eikä
siksi välitä rituaaleista tai
muodollisuuksista. Hän
voi olla mitä kastia
hyvänsä tai jopa mleccha.

