
 فصل حول التطورات 
s.III.1  
deśa-bandhaḥ-cittasya dhāraṇā │  

 deśa اتجاه، مكان، موضع، منطقة، موقع  

 bandhaḥ صلة، رابط، ربط، تثبيت، تدخل، عقبة

 cittasya من الذهن، اآللية الفكرية النفسية 

، االنتباه، دعم، تمسك، محافظة )عىل االنتباه( ز كت   dhāraṇā التر

ي اتجاه واحد(. 
ز هو تثبيت الذهن عىل مكان واحد )أو فز كت 

 التر

ز بطرق عديدة، وهو يتضمن بناء عىل اليوغا األمور التالية:  كت   يمكن تعريف التر
ز يتم اختياره بقصد من قبل الممارس ذي الذهن المستقر.  (أ  كت   اتجاه أو موضوع التر

  ويستمر لمدة معينة من الزمن.   (ب
ً
زا
َّ
 االنتباه الكامل  يكون ُمرك

 للتشككتت ول ن   (ت
ً
أثناء هذه المدة المعينة من الزمن، ال تزال تشكككل األاككياء األخرد مصككدرا

  .
ً
 جانبا

ً
 الممارس يضعها دائما

   (ث
ً
، ماديا

ً
 أو معقدا

ً
،  سكككككككككككيطا

ً
 معنويا

ً
 أو اكككككككككككعنا

ً
 ماديا

ً
ز يمكن أن يكون اكككككككككككعنا كت   أو موضكككككككككككوع التر

. والفصل الثالث يعطي عدة أمثلة عىل ذلك. 
ً
 روحيا

ي ذلك، يعتت   
ي االتجاه المطلوب دون فشككككككككككل فز

 فز
ً
ء ما، أو مركزا ي

  شكككككككككك 
ً
عندما يبقر الذهن مرتبطا

ط األولي من أجل الوصول للمرحلة التالية. 
 بالنسبة لليوغا، وهو الش 

ً
ا ز  هذا تركت 

s.III.2  
tatra pratyaya-ekatānatā dhyānam │  

ي حالة كهذه،  
ي هذه الحالة، فز

 tatra هناك، فز

، فكرة   ي
 pratyaya مفهوم، انطباع، محتود ذهنز

ز مشابه(    ekatānatā نفسه، حد متساوي، صدد مماثل )رني 

 dhyānam تأمل، عالقة، تبادل، تلقيح، تغلغل  

 داخل مضمونه.  
ً
 وبدون انقطاع مركزا

ً
 التأمل هو عندما يستمر الذهن حرصيا

  . ب الباحث وموضكككككككوع التأمل من بعضكككككككهما أ ت  وأ ت  ز أمول وأعمب، يقتر كت  عندما يصكككككككبح التر
ز الذهن وموضكككككككككوع   ي اةكككككككككتمرارية هذه العالقة الحرصكككككككككية بي 

ويتحقب تواصكككككككككل أصكككككككككيل  بعنهما فز
 التأمل. هذه التجربة الداخلية تتفتح داخل الذهن بنفس المحتود الموجود فيه. 

 ل
ً
ه عليه.  نه  يجعل المتأمل نفسكككه منفتحا ز ء الذي اختاره ليكون موضكككوع تركت  ي

ي ماقة الشككك 
تلقر

 يتغلغل داخله ويسمح له بأن يدور بإيقاعه عت  كيانه.  

  



s.III.3  
tad-eva-artha-mātra-nirbhāsaṃ svarūpa-śūnyam-iva samādhiḥ │  

 tad ذلك، تلك  

، بالفعل، بالضبط  
ً
 eva فعليا

ء، موضوع، هدف، وظيفة، أةاس، مغزد   ي
 artha ش 

  
ً
، كليا

ً
 mātra فقط، حرصيا

ي ... 
ي بعض الضوء فز

ء، يلقر ي
 nirbhāsaṃ يلمع، يشغ، ينور، يضز

 svarūpa اكله الخاص،  

 śūnyam فارغ، خالي  

 iva كما لو 

 samādhiḥ التأمل، الدمج، االندماج الكامل، االةتغراق الكامل، ةعادة غامرة  

ي الذهن كما  
 فز
ً
ككككع وحيدا ككككوع التأمل يشك ككتغراق التأمىلي الكامل: حيث موضك كك وهذا بالفعل هو االةك

 لو أن الذهن قد تم تفريغه من هويته الخاصة. 

ي موضككككككككوع التأمل يتعمب  ل درجة تكون فيها الهوية الشككككككككخصككككككككية  
االةككككككككتسككككككككالم واالةككككككككتغراق فز

مفقودة  شككككككككككككككككل مققت. وبحالة تناقضكككككككككككككككية، يشككككككككككككككككل هذا الفراغ من األفكار والنماذج الذهنية 
المعتادة مسككاحة ترحيةية الةككتقبال حالة من االمتالء بفضككل الحضككور القائم لموضككوع التأمل 

 التجربة الداخلية  شكل كامل.   الذي فقط بنفسه ينت  
 بواةكككككككككطة موضكككككككككوع التأمل، والمعنز هنا له اعتباران: فمن ناحية يختت   

ً
ويةتعد الذهن محموال

  من قبل 
ً
  أو محتجزا

ً
الذهن حالة من الفرح والنور والسككككككككككككعادة، وبنفس الوقت يكون مخطوفا

ق الموضككككوع وحده   ي فيه. وعندها كما يقول المقطع: قيشكككك 
موضككككوع التأمل  ل درجة أنه يختقز

 ق. 


