
 فصل حول التحرر واالنعتاق 

s.IV.1  
janma-oṣadhi-mantra-tapaḥ-samādhi-jāḥ siddhayaḥ │  

، فطري، سابق للوجود    janma من الوالدة، أصلي

، نبات مقدس، عقار، مخدر  ي  oṣadhi نبات طب 

دعاء، صييي با ناط، ا، ةلأا أو معأوعا ةلأات لآا ر ار ةاصيييا ع،دما  

 تكرر عدة مرات

mantra 

 tapaḥ حأاس، زهد، نظام، انضباط     

انصييييييآار متولد عن  اندما، ةامل، صييييييادر عن امتصييييييا  أو اسييييييتبراق  

 ةامل، مأةوذ من السعادة الأطلقا  

samādhi-jāḥ 

 siddhayaḥ قدرات أو قوى ةارقا، إنعازات، تحق قات، ةأاالت، نعاحات  

ي نالوالدة، أومن األعشاب الطب ا، أومن صيغ روح ا، أو من االنضباط أو االستبراق  
القوى تأت 
 الكامل.  

قدم ل،ا الفصل الثالث تفاص ل وافرة حول القوى الخارقا أو "السحريا" لليوغا. والأآارة األكثر  
ي ت
 نه إىل ال،قطا الب 

ً
شع  فيآا  قوة الصفاء   استث،ائ ا هي نالتأك د القدرة عل تبيثر الذهن وصوال

:  التقلب )راجاس  (sattva)ساتفا   ن ي الطب عا األوليتير
( والتعط ل )تاماس  rajas، عل حساب قوت 

tamas  الآدف الذي هو  التحرر  إىل  تؤدي  أن  يأكن  لوحدها  الصفاء  ي قوة 
أعبن ة  ن الأثر (. هذه 

ي اليوغا. 
 ال،آات 

، لآا   عدة أصول:  هذه القوى والقدرات الخارقا، نالنسبا لبات،علي
 بشكل واضح أو لم يتم   (أ 

ً
نعض ال،اس يكتسبونآا م،ذ والدتآم، حب  ولو لم يتم فآأآا دائأا

 استخدامآا نحكأا.  
نباتات    (ب من  والخلطات  ات  الأستحضن نعض  ت،اول  من ةالل  يكتسبآا  اآلةر  والبعض 

 معي،ا أو عقاقثر مآلوسا تستخدم أ ،اء نعض الطقوس. 
 أو من ةالل تالوة نعض األدع ا الخاصا.    (ت
 أو من ةالل مأارسا الزهد.     (ث
ي هي ذروة التحقق نطريق   (،

اليوغا  أو من ةالل الحصول عل حالا االستبراق الكامل الب 
 (. aṣṭāṅga-yogaذات األطراف الثأان ا. )أشتانبا يوغا 

التحكم  أن يعطي  الخامس  أعاله يأكن فقط لألسلوب  الأذكورة  األسال ب  ن جأيع  ومن بير
ن مأارس اليوغا من استخدامآا االستخدام الع د. بي،أا  

ِّ
ي بآذه القوى، وبالتاىلي يأك

الحق ق 
 األسال ب األةرى تعتث  أقل مو وق ا ةأا أنآا تشتأل عل نعض الأخاطر. 

s.IV.2-5…  

 



s.IV.6  
tatra dhyāna-jam-anāśayam │  

ي ذلك الأكان 
 tatra ه،اك، فن

 dhyāna-jam ال،اتج عن التأمل، صادر عن التأمل 

ي ال واعي    anāśayam ةاىلي من الرواسب الأتقب ا، ندون أي أ ر سلب 

 من الرواسب الأتبق ا. 
ً
ي مثل هذه الحالا، يكون التأ ثر ال،اتج عن التأمل ةال ا

   فن

ي من عدة ،روف، أعالها ما ةان 
ح ل،ا الأقطع األول من هذا الفصييييل أن القوى الخارقا تأت  شر

ي )سيييييييييييأادهي  
(، وهي حالا الذروة ال،اتعا عن تطبيق  samadhiبسيييييييييييأب حالا التأمل االسيييييييييييتبراف 

ي حالا ال،عأا ال،اتعا عن التأمل يسييييييييييييييتطيع أن 
اليوغا ذات الثأان ا أطراف.  ومأارس اليوغا فن

، وبدون أي ر ار سييييلب ا أو يؤ ر عل 
ً
ال،اس اآلةرين نطريقا ةال ا من الشييييوائب وصيييياف ا تأاما

 أي تعلق رةر.  
 وغثر مق يد )نياألنيا  أو الرغبيا أو 

ً
مأيارس اليوغيا هيذا ال يثقيل عل ال،ياس اآلةرين، يكون شييييييييييييييييفيافيا

 الخوف، الخ(. هو فقط مآتم نييال،فع لرةرين. رتيتييه واضييييييييييييييييحييا وحييادة وب،يياءة، وهي ت،عز لييه
 جأيع الأتطلبات.  

ي اةت ار ةلأا "ده انا  
ي هذا السيي اق، يأت 

" ليؤكد  samādhi" ةأرادف لكلأا "سييامادهي  dhyānaفن
ي تحييدث ةالل التبييادل 

عل أهأ ييا العالقييا الأبن ييا عل أسيييييييييييييييييياس "من القلييب إىل القلييب" الب 
ي الب،اء. 

 الصافن

 


