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 لواحد الكــلا 1

 

ومنوووه يوووأتي كووول شووويء وفيوووه تتواجووود  الموجدددود األ دددم األسووومى ألنوووه هوووو الحقيقوووة  الواحدددد ال ددد 
 .جميع األشياء

 

 1181:23 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو 

 

  
 

الواحدددد ؛ والرجووووع إلوووى حقيقوووة هوووو ذاك الوووذي توووأتي منوووه جميوووع األشوووياء وفيوووه تعووويش  الواحدددد ال ددد

حقيقتددد  فوووي الحيووواة. وهوووو، فوووي الدددرو  بوووالغيوم فوووي الوقوووت الحوووالي هوووو هووودف  الجهددد التوووي يلبووودها  ال ددد 

 مطلق وال نهائي. وهناء وقدرة وجود، وعيمطلق وال نهائي،   الم، األ م 

 1181:23 وي لميالد شري أوروبيندوشري أوروبيندو، مكتبة العيد المئ

 

  
 

 :ثالثة أوجهفي بالنسبة لنا  يظهر الواحد ال  

وإن كانوووت  –ومنوووه وفيوووه تتجلوووى وراء جميوووع األشوووياء والكائنوووات، الددد ات والدددرو  ال ونيدددة هوووو  (1)

 .الجه هذه التجلية حالياً تجلية في 

التعبيووور عووون إرادتوووه  كياننوووا الخووواص بوووداخلنا الوووذي يجوووب أن نخدموووه وأن نوووتعلم رو  و ددديدهوووو  (2)

 النور.إلى  الجه في جميع حركاتنا لكي ننمو من 

، وعلينوووا أن ومعرفدددة يلهيدددة وقددددرةكلوووه هنووواء ونوووور ، الفددداال المت ددداميوالدددرو  ال يدددان هدددو  (3)

نرتفووع إلووى هووذا الوجووود اإللهووي األسوومى ونوووره ونجلووب حقيقتووه ووعيووه أكثوور وأكثوور فووي وعينووا 

 وحياتنا.
 52:923 د المئوي لميالد شري أوروبيندوشري أوروبيندو، مكتبة العي

   

 

 إلى الذين يخافون من كلمة:
: كووول المعرفوووة التوووي يجوووب أن نكتسوووبها، كووول القووودرة التوووي الواحدددد ال ددد ....هوووذا هوووو موووا نعنيوووه بكلموووة 

يجوووب أن نحوزهوووا، كووول الكموووال الوووذي يجوووب أن نبلغوووه، كووول الحوووب الوووذي يجوووب أن يكوووون مصووويرنا، كووول 

طوووور الوووذي يجوووب أن نحققوووه ونظهوووره فوووي النوووور والبهجوووة، كووول الروائوووع الجديووودة التووووازن المتناسوووق والمت

 لغير معروفة التي يجب أن نحققها.وا

 1952 سبتمبر 7، 14، مجلد مجمعةكلمات األم، األعمال ال األم،
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 هظهووووور نفسوووووي الواحووووود الكووووولأن  مووووون أروعحقيقوووووة  بالنسوووووبة إلوووووى وعوووووي األرض ال توجووووودتأكيوووووداً،  
الواحوود توودخل يلووو لووم  ،األمووور عليووه سووتكونومووا  فووي عالمنوواستسووود كانووت تووي الظلمووة ل الـ   يووخَ تَ  تجلووى.يو

 .ليجَّ ـَ لم ينبثق نور األنوار من هذه العتمة − فهذا هو معنى التلو تدخالً مباشراً و الكل

 
 411 ص ،رسائل اليوجا، الجزء األول، شري أوروبيندو

 
 

 
 

نووه تحووول ال تتخلووى عنووه، لووو أ الدد ات اهلهيددةان − فقووط تخلووى عوون اإلنسووكوول شوويء يأن  تعلمنووا الحيوواة
ً كل جميووع البشوور  قووع علووىت الضوورباتال تصوويبك لعيووب فيووك − وإنمووا  تقووع عليووكالتووي . الضووربات هووانحو يووا

حتووووى لووووو حصوووولوا عليهووووا، يفقوووودونها، أو هووووم بالرغبووووة فووووي أشووووياء ال يمكوووون أن توووودوم، و مليوووو ونألنهووووم 
وووية. التحوووول وغيووور ُمرللرجووواء يجووودونها ُمَخيوووـ  بَة  فوووي  فعووول الوحيووود الصوووائبهوووو ال الددد ات اهلهيدددةإلوووى ض 

 الحياة.
 

 1639: 24: شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو
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 ألوهية جميع األشياء  1-1

 
ُ  جميوووع األشوووياءعنووودما نقوووول إن  وووت ، نعنوووي "ةلهيوووغيووور إ" التوووي نصوووفها بأنهوووا، حتوووى األلوهيدددةي جل  

بصوويغة أكثوور قبوووالً ، ذلووك معنوواه .تحيرنووا أو تربكنوواتووه هيئكانووت  أن كوول شوويء فووي جوووهره إلهووي حتووى لووو
، الددد ات−  أوليوووة، حقيقوووة حضووورة فوووي جميوووع األشوووياء ، أن هنووواك دائمووواً فهمنوووا السووويكولوجيبالنسوووبة إلوووى 

بقيووووود األشووووياء يتهووووا ال تتووووأثر ال نهائيووووة: ال نهاو− حقيقووووة نقيووووة، كاملووووة، هانئووووة،  *نمددددابراه*، األلوهيددددة
 قصتنوووه ألمنوووا ومعاناتنوووا، وكمالهوووا ال يال يََمس ووو نعيمهووواخطايانوووا وشووورورنا، وه تلوثوووالمحووودودة، ونقا هوووا ال 

هووذا ال يكفووي؛ فهووو ال يحووول ب... ولكوون إقرارنووا مووون عيوووب وعينووا ومعرفتنووا وإرادتنووا ووحوودتنامووا فووي ه منوو
 قيووودعيوووب وب هئموواً نقووي وكاموول وهووانئ وال نهووائي  فووي تجليوولموواذا يسوومح مووا هووو فووي ذاتووه داإذ اإلشووكال: 

مووووا يبوووودو، يسووووندها وهووووو ال يسوووومح بهووووذه األشووووياء فحسووووب، بوووول إنووووه، في وتلوووووع ومعانوووواة وزور وشوووور 
ً  بوجود حقيقة أولية القوليكون وعلى ذلك ويشجعها    .  لها حالً  وليس بازدواجية المشكلة، اعترافا

 
نجوووود  ن حقووووائق الوجووووود وجهوووواً لوجووووه،ين المتنووووافرتين موووولووووو وضووووعنا ببسوووواطة هوووواتين الحقيقتوووو 

نوووا فعلوووه هوووو أن نتمسوووك، أنفسووونا مووودفوعين إلوووى اسوووتنتا  أن التوفيوووق بينهموووا غيووور ممكووون؛ وأن كووول موووا يمكن
لجوهريوووة، وأن نتعامووول كأفضووول موووا النقيوووة ا الحضدددرةعموووق ببهجوووة ال فوووي متنوووام   ، بإحسووواسقووودر اسوووتطاعتنا

أو نجووووود أنفسووووونا . نفتووووورض أن هنووووواك مضووووواد إلهووووويأن  يمكننوووووان موووووع التنوووووافر الخوووووارجي إلوووووى أ يمكننوووووا
ً  حوول... ولكوون بحووع عوون مهوورب بوودالً موونمضووطرين إلووى ال حاجووة  فووي مكووان مووا فووي أعماقنووا هنوواك أيضووا
 نحوووو افوووعود شددداملةاأللوهيدددة الكووووني خفوووي نحوووو  سوووعيفوووي الطبيعوووة  أن هنووواككموووا ، إلوووى وعوووي شوووامل

ال  كيووان مكتموول ومعرفووة تامووة إلووىفينووا والحاجووة إلرادة اهووذه تووه. وقدر نعيمووهه وإدراكوومكتموول فووي  وجددود
 ً  بهذه الحلول.  ترضيان تماما
 
علوووى هوووذه الظووواهرة أو تلوووك  نووواحكمأسووورعنا ولووو كانوووت األشوووياء تبووودو لنوووا غيووور إلهيوووة، ولوووو ....  

إلهوووي، فإنموووا ذلوووك ألننوووا نجهووول مغوووزا وغووورض األلوهيوووة فوووي العوووالم  وجوووودبأنهوووا ال تتوافوووق موووع طبيعوووة 
كموووا لوووو كوووان الكووول، ونحكوووم علوووى حووودة ال نووورا إال أجوووزاء وشوووظايا، نحكوووم علوووى كووول منهوووا  نفووونحككووول. 

كووذلك علوووى الظووواهر الخارجيوووة بوودون أن نعلوووم مغزاهوووا الخفووي؛ ولكننوووا بفعلنووا هوووذا نَُزي  ووف تقوووديرنا ل شوووياء 
ت إذا نظرنووووا إليهووووا كمفووووردا األشووووياء ال تكووووون كاملووووة ساسووووي.األولووووي األخطووووأ ال بخووووتم دمغ األشووووياءونوووو

  الكمال هو كمال االتساق اإللهي الشامل.إنما العـزلـة وهـم، و، ألن هذه منعزلة
 
 
، ولكووون هوووذا الحووول أيضووواً معينوووةمعينوووة وفوووي حووودود  حتوووى نقطوووةذلوووك حقيقيووواً  كووول ربموووا كوووان 

تامووووواً. فهوووووو ال يأخوووووذ فوووووي االعتبوووووار بصوووووورة كافيوووووة  رضووووواءً ايمكووووون أن يرضوووووينا  ناقص في حد ذاته وال
سووولوب نظووور البشووور الوووذي يجوووب أن ننطلوووق منوووه، وهوووو ال يمكننوووا مووون ر يوووة االنسوووجام الووووعي اآلدموووي وأ

الوووذي يزعموووه، وهوووو لوووذلك ال يسوووتطيع أن يفوووي بمطلبنوووا أو أن يقنعنوووا، بووول إنوووه ينووواقض بمفهووووم عقلوووي بوووارد 
إحساسوووونا البشووووري الحوووواد بحقيقووووة الشوووور والنقووووائص؛ وهووووو أيضووووا ال يشووووير إلووووى العنصوووور السوووويكي* فووووي 

النوووور والحقيقوووة، ونحوووو فوووتح روحوووي وانتصوووار علوووى النقيصوووة والشووور.  إلوووىع الوووروح لُـ َّ طوووطبيعتنوووا، وإلوووى تَ 
 حوووق موجوووودإن كووول  ر مووون الووودوغما السوووطحية التوووي تقوووولهوووذه الر يوووة ل شوووياء فوووي حووود ذاتهوووا ليسوووت أكثووو

ذلووك ال يموودنا بووأكثر موون . أتووم هيئووة علووىكوول شوويء اإللهيووة قوود قوودرت  الح مددةلمجوورد أنووه موجووود، وألن 
علووووى الحقووووائق المربكووووة: األلووووم والمعانوووواة  ضوووووءالوال يلقووووي  عقلووووي و فلسووووفي راض  عوووون نفسووووهفووووا ل  ت

ووويُ  صوووفة مسوووتمرة ومزعجوووة؛ علوووى األكثووور هوووذا الحووولنوووا البشوووري بعيُ والتنوووافر التوووي يشوووهد عليهوووا وَ  ح إلوووى لم  
ن نجووود أوإنموووا الحووول الحقيقوووي  هوووو .... فوووي التووودبير اإللهوووي ل شوووياء لووويس فوووي متناولنوووا يكمووونوجوووود مفتووواح 
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 هوووواالتحوووورر بووووأن نتشووووبه ب نحوووووزكاملووووة، وأن  هوووواكمووووا أنوأن نصووووير كوووواملين   بووووداخلنا و فوقنووووا، لوهيددددةألا
 نصل إلى شريعة طبيعتها....و

 
عوووون وعووووي وعينووووا  يميووووز عملووووهطريقووووة ولكوووون هنوووواك عاموووول أساسووووي فووووي وعينووووا اآلدمووووي و 
ً هنووواك  زء عقلوووي فينوووا يتعووورف علوووى النقيصوووة،جووو فكموووا أن هنووواك؛ الحيووووان  يرفضوووها. *جوووزء سووويكي أيضوووا

لنقوووائص مووون طبيعتنوووا، ال فوووي إلوووى استئصوووال جميوووع ا وتطلعهددداأرواحنوووا بهوووذا الووونقص فوووي الكموووال  مر  ب دددت  
سووب كتَ حيووع تكووون أرواحنووا كاملووة بصووورة تلقائيووة، ولكوون هنووا واآلن فووي حيوواة ال يُ فحسووب  سووماء متعاليووة

ين الحيووواة علوووى األرض تماموووا مثووول مووون قووووان نوووانهموووا أيضوووا قانو – فيهوووا الكموووال إال بوووالتطور والصوووراع
: التبوورم إلهوووي، والتطلوووع إلهووي. فوووي بوواطن كووول منهموووا إلهوووي كالهمووا، يريوودان الوووتخلص منهووواالنقووائص التوووي 

األلوهيووة حقيقووة مسووتترة فووي خفايانووا الروحيووة كووي ال تكووون بووداخلنا  تعموول علووى إبقائهمووا يسووطع نووور قوودرة
 بيعة.فحسب، وإنما حقيقة تتجلى تدريجياً في تطور الط

 
 شري أوروبيندو، الحياة اإللهية، الكتاب الثاني، الفصل الرابع 
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 الموجوداتوحدة  2-1 
 
الفددددداال المتجددددداو  واحـوووووـد، وأن ال ينوندددددة ، الدددددرو ، األلوهيدددددة، الددددد ات، المطلدددددلنووووورا أن نحووووون   

ددة، وأن  كووول منهووووا لووووه ذات، وروح، واحووود: ولكننووووا نووورا أيضوووواً أن الكائنوووات متعوووو ال ـونددددـيواحووود، وأن 
وطبيعوووووة مختلفوووووة وإن كانوووووت متشوووووابهة. وحيوووووع أن روح وجووووووهر األشوووووياء واحووووود، نجووووودنا مضوووووطرين 

قوووود  الـواحددددـد، ويترتووووب علووووى ذلووووك أن الـواحددددـدلإلقوووورار بووووأن كوووول هووووذه المتعووووددات ال بوووود أن تكووووون ذاك 
أن يكوووون ، وكيوووف يمكووون طلدددلالم؛ ولكووون كيوووف يمكووون أن يكوووون المحووودود أو النسوووبي هوووو اً متعوووددأصوووبح 

  ال اان اهلهيإنسان أو وحش أو طائر 
 
مفهوم العنوووودما يقوووويم هووووذا التنوووواقض الظوووواهري. فهووووو يفكوووور بوووو يخطووووئ موووورتينولكوووون العقوووول  

ال يصوووير اثنوووين إال أقووول مووون اثنوووين و أنوووهوواحووود ال يزيووود وال يقووول،  رياضوووي  المحووودود القائووول بوووأن الواحووودال
قوووادرة علوووى احتوووواء المائوووة  ال نهائيوووة يدددةأحدضووورب؛ ولكننوووا هنوووا بوووإزاء الجمع وبالقسووومة والتجزئوووة، أو بوووال

ذي تضوووويفها إليهووووا أو تضوووواعفها بهووووا، م الووووارقوووواأل ن والبليووووون والتريليووووون. ومهمووووا بلغووووتواأللووووف والمليووووو
 تتخطوووواكوإن كانووووت  ال تتحوووورك"لغووووة األوبانيشوووواد*، بة؛ ألنهووووا، يووووحداأل هووووذه تقوووودر علووووى تخطوووويال  فهووووي
ة يحوووووـدأتكوووووون  ال األحديدددددةإن  إذاً  قوووووولال نوووووا. يمكن"مالحقتهوووووا واإلمسووووواك بهوووووا أردت إذا راحووووولبمدائموووووا 

النهائيووووة إال لووووو كانووووت قووووادرة علووووى تعوووودد ال نهووووائي، ولكوووون ذلووووك لوووويس معنوووواه أن الواحووووـد جمووووع أو أننووووا 
ووونسوووتطيع أن نُ  : بووول علوووى العكوووس، فهوووو قوووادر علوووى أن يكوووون المتعووودد ه بأنوووه حاصووول جموووعف  َصوووه أو نَ دَّ ح 

ائي ألنوووه يتخطوووى كووول القيوووود أو أوصووواف التعووودد، وفوووي نفوووس الوقوووت يتخطوووى كووول قيوووود الوحووودة الالنهووو
 الفكرية المحدودة.

 
 336 - 335: 18 مكتبة الذكرا المئوية لميالد شري أوروبيندو، شري أوروبيندو

 

 

 
  

 تقووود أصوووبح شووويئاً يطووورح نفسوووه خارجووواً، بووول هوووي ليسوووت كوووذلك؛ فهوووي لوووم تعووودالحاليوووة تجربتوووي  ....ولكووون
ً إدراكوو هووذا الشووخص يفكوور بتلووك الطريقووة، "أنووت تفكوور بهووذه الطريقووة،  . فبوودالً موون أن يقووول الموورء:شووامالً  ا

فووووي نسووووبية  بدقووووة أو  بوضوووووح  نسووووبي ،أو يشووووعر الموووورء ، يفكوووور"ذاك الشووووخص يفكوووور بتلووووك الطريقووووة
عووود لوووم ت –" شوووخص موووا" ]لووويس الوووذات الشخصوووية بووول  يشوووعر أو يفكووور هوووو دائموووا بحيوووع أن موووناإلدراك، 

 "المرء"... إنما"أنا"، ال يوجد "أنا"، و رغبة ألن أقول هناك
 

والوووتكلم القيوووام بحركوووات سوووتقبلت صوووباح اليووووم هوووذا اإليطوووالي.... شووورع فوووي ااسووومع، سوووأعطيك مثووواالً:  
إلوووى أذنوووي.... وموووع ذلوووك كنوووت أعلوووم تمامووواً مووواذا إي شووويء ذلوووك كووول مووون  صوووللوووم ي —وإخبووواري بوووأمور 

أشووووعر أن هنوووواك شخصوووواً  خوووور أكوووون بوووودون أن أتكلووووم. لووووم أي الطريقووووة، يقووووول. وقوووود رددت عليووووه بوووونفس 
، مجموعوووة إلوووى حووود موووابوووذاتها حركوووات واعيوووة  مجموعوووة مووون هنووواك تيكلمنوووي وأننوووي أرد عليوووه: بووول كانووو
أكثووور وعيووواً  ذبوووذباتهابعوووض  وإن كانوووت، بوووذاتها علوووى درجوووة مووون الووووعيحركوووات متبادلوووة، تبوووادل حركوووات 

ً  وبعضها  كان نابضاً بالحياة والنشاط.  الكلي موعمجال.... ولكن أقل وعيا
 

  نفسوووي فوووي الوووووعي العوووادي الوووذي يوووورا أتكلوووم، كووووان سووويكون لزامووواً علووووي أن أضوووع  لكووويإال أننوووي  
ولكوووون تلووووك النظوووورة فقوووودت معناهووووا تماموووواً ]بالنسووووبة لووووي  ولووووم تعوووود  —هنووووا  يرانووووياإليطووووالي هنوووواك و

 صادقة.....
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بصووورة متناميووة. الحووال اآلخوور دو أنووه يووزداد ثبوتوواً هووذا هووو الحووال اآلن عنوودما أقابوول النوواس، ويبوو
ً الذي يكون فيه "أنا" و "أناس  خرين" أصبح   .... مزعجا

   
 1:63 ،11 األم، أجندة األم، ديسمبر

 

 
 
فقوووط عووون طريوووق تنميوووة عقووول يعووورف موووا فوووي عقوووول اآلخووورين كموووا لوووو كانوووت عقلوووه الوووذاتي،  

ة إرادة تشوووعر وتتحووود موووع إرادة اآلخووورين؛ وتطووووير متحووورر  مووون جهلنوووا وسووووء تفاهمنوووا المتبوووادل؛ وتنميووو
قلوووب عووواطفي يحتووووي عواطوووف اآلخووورين كموووا لوووو كانوووت عواطفوووه الشخصوووية، وتنميوووة قووووة حيووواة تحوووس 
بطاقوووات اآلخووورين وتقبلهوووا وتسوووعى إلوووى تحقيقهوووا كموووا لوووو كانوووت طاقتهوووا الذاتيوووة، وتطووووير بووودن ال يكوووون 

التووي تتخطوووى  الحقيقدددةو النددور لشووريعة كوول ذلوووك  فقووط لووو خضوووع —ضوود العوووالم  وتحصووونسووجن  يا كسوو
 —وأخطاءنووووا وخطيئتنووووا وزور عقولنووووا وإراداتنووووا وعواطفنووووا وطاقووووات حياتنووووا   وزالت اآلخوووورين زالتنووووا

ووومووون  اإلنسوووان عندئوووذ فقوووط سووويتمكن ً  توووهحيا دأن يوح   مكن يوووت، وبحيووواة رفاقوووه مووون الكائنوووات روحيووواً وعمليوووا
 الفرد من أن يسترجع  ذاته الكونية.

 
 22يندو، الحياة اإللهية، فصل شري أوروب
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 الروحانية والدين واليوغا 1.3
 

التغيووورات التوووي نراهوووا فوووي العوووالم اليووووم تغيووورات فكريوووة وأخالقيوووة وفيزيائيوووة فوووي موووـَثَل ها األعلوووى 
لووك بأمواجهووا هنووا وهنوواك. أمووا الثووورة الروحيووة، فهووي مووا زالووت تنتظوور حينهووا وتقووذف فووي أثنوواء ذ :وهوودفها

، وكووول تفسوووير ألحوووداع حقيقوووة واقعوووة هوووذه الثوووورة تغووودولووون يمكووون فهوووم مغوووزا هوووذه التغيووورات موووا لوووم 
الحاضوور حتووى هووذا الحووين وكوول تنبوو  بمسووتقبل اإلنسووان عبووع ال طائوول منووه. فطبيعووة وقوودرة وأحووداع هووذه 

 الثورة هي التي ستحدد دورة اإلنسانية التالية.
 

 3:4:  16ار ولمحات، ، أفكشري أوروبيندو

 

أعظووووم موووون أي ديوووون أو عقيوووودة أو نووووص مقوووودس أو رأي أو فلسووووفة − ولووووذلك  الحقيقددددة اهلهيددددة
 يجب أال تقيد نفسك بأي من هذه األشياء.

 
  423926، مكتبة الميالد المئوي لشري أوروبيندو: شري أوروبيندو

 
 

كمتعصووووب ضوووويق األفووووق ، ولكنووووك مووووع ذلووووك تتحوووودع الحقيقددددة... أنووووت تقووووول أنووووك ال تريوووود إال 
وجاهووول يووورفض االعتقووواد فوووي أي شووويء غيووور الووودين الوووذي هوووو قووود ولووود فيوووه. التعصوووب كلوووه زور، ألنوووه 

 يناقض طبيعة األلوهية نفسها وطبيعة الحقيقة. 
 

   4:2922، مكتبة الميالد المئوي لشري أوروبيندو: شري أوروبيندو
 

 

 
 األديان جميعها ساعدت اإلنسانية:

اإلنسووووان نووووور الجمووووال وسووووعة الحيوووواة وارتفاعهووووا والسووووعي نحووووو كمووووال متعوووودد  الوثنيووووة أنمووووت فووووي 
 الجوانب؛ 
 المسيحية منحته ر ية الحب اإللهي والرأفة؛ 
 للنمو في الحكمة والرفق والنقاء؛البوذية أهدته طريقاً نبيالً  
 اليهودية واإلسالم علماه اإلخالص الوفي في الفعل والتكريس المتوهج للرب؛ 
 أوسع وأعمق اإلمكانيات الروحية.  هية فتحت أمامالهندوس 

 
ً ذلووك كووم يكووون  عظيموواً لووو أمكوون لكوول هووذه الوور ا اإللهيووة أن تتعووانق وتنوودمج، ولكوون دوغمووا العقوول  تحقيقووا

 وأنانية العقائد تقف في الطريق.
 

 211، مقاالت في الفلسفة واليوغا، ص شري أوروبيندو
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، ثووووالع لعاديووووة، و إليهووووا تنتمووووي األخالقيووووةوالحيوووواة اإلنسووووانية ا الحيوووواة الروحيووووة، والحيوووواة الدينيووووة
أشووووياء مختلفووووة تمامووووا، ويجووووب أن يعلووووم الموووورء أيهووووا يرغووووب، وأال يخلطهووووا بعضووووها فووووي الووووبعض. الحيوووواة 

 هووووي، والدددد ات اهلهيددددةالعاديوووة هووووي حيوووواة الوووووعي اآلدمووووي المتوسووووط المنفصوووولة عووون ذاتهووووا الحقووووة وعوووون 
. الحيووواة الدينيوووة تنبوووع مووون نفوووس الووووعي الجهددد  بووودن التوووي هوووي شوووريعةتخضوووع لعوووادات العقووول والحيووواة وال

، والوووذي بعووود ، ولكووون بووودون معرفوووةاأللوهيدددة اآلدموووي الجاهووول الوووذي يحووواول أن يتحوووول عووون األرض إلوووى
عي أنهووا وجوودت طريووق الخووالص موون روابووط يتبووع المعتقوودات والقواعوود المتصوولبة لطائفووة أو عقيوودة مووا توودَّ 

 هناء العالم اآلخر.الوعي األرضي والدخول في 
 
دوران موووا تكوووون مجووورد  ، ولكنهوووا كثيوووراً الحيووواة الروحيوووةتقوووارب مبووودئياً الحيووواة الدينيوووة يمكووون أن  
مووون الشوووعائر والطقووووس والعبوووادات أو مووون اآلراء المثبتوووة والمظووواهر. أموووا الحيووواة ال فكووواك منهوووا فوووي حلقوووة 

الجاهوووول موووون الوووووعي العووووادي فووووي الوووووعي، تغيوووور الروحيووووة، فهووووي علووووى العكووووس تسووووتهل مباشوووورة بتغيوووور 
 ويبوودأ بالوودخولوالمنفصوول عوون ذاتووه الحقيقيووة وموون ي،  إلووى وعووي أعظووم يجوود الموورء فيووه كيانووه الحقيقووي 

د معهووا. بالنسووبة إلووى الباحووع الروحووي هووذا التغيوور تحوووبعوود ذلووك ي مووع األلوهيووة ي  َحوو وفووي اتصووال مباشوور 
 أو أهمية. أي قيمة له شيء  خر ي الوعي هو المبتغى الوحيد، والف
 

األخالقيووووة تنتمووووي إلووووى الحيوووواة العاديووووة؛ وهووووي محاولووووة لحكووووم السوووولوك الخووووارجي بقواعوووود ذهنيووووة 
ً محوووددة أو  الوووذهن. أموووا الحيووواة الروحيوووة، فهوووي تتخطوووى  يتصوووورهمثووول أعلوووى ل لتشوووكيل هوووذا السووولوك تبعوووا

 ً  وتعمل انطالقاً من حقيقة الروح.  العقل؛ وتدخل في وعي الروح األكثر عمقا
 

 137:22الميالد المئوي لشري أوروبيندو مكتبة وروبيندو، شري أ
 
 
 
 
 
 

 
 

 هكيانوووواإلنسوووان عقووول  مسوووألة تخوووصروحوووي. األخالقيوووة  هاالحيووواة التوووي أسوووعى إلوووى تأسيسوووها مبووودأ 
إلوووى مسوووتوا أدنوووى فوووي الووووعي. ولوووذلك ال يمكووون تأسووويس حيووواة روحيوووة علوووى أسووواس تنتموووي الحيووووي* و

حيووواً. ذلوووك لووويس معنووواه أن الرجووول الروحوووي يجوووب أن يكوووون ال أخالقوووي، بووول يجوووب أن يكوووون األسووواس رو
هوووو الشوووريعة الوحيووودة التوووي تقووودر علوووى الوووتحكم فوووي السووولوك  القوووانون األخالقوووي كوووانأخالقيووواً − كموووا لوووو 

وليسوووت أدنوووى مووون الشوووريعة األخالقيوووة، وهوووي مبنيوووة  قووودراً  . شوووريعة عمووول الووووعي الروحوووي أعلوووىالبشوووري
 الخضوووووع، وعملهووووا ينبنووووي علووووى اهلهددددي الددددوعيلووووى الحيوووواة فووووي وع الدددد ات اهلهيددددةعلووووى االتحوووواد مووووع 

 .إلرادة اهلهيةل
 

 144:22الميالد المئوي لشري أوروبيندو مكتبة شري أوروبيندو، 

 
 
 
 
 
 
 



12 
 

 اليوغا المتكاملة  2

 الهدف  2.1

 الحيددداةالروحيوووة و * هدددو فعدددالب ال دددبس األو  لل دددعي وراء الـحـقـيـقدددـة ال ددد -الواحدددد العثدددور علددد  
حيوووة؛ األلوهيوووة هوووي الشووويء الوحيووود الوووذي ال يمكووون االسوووتغناء عنوووه وبووودونها ينعووودم كووول شووويء  خووور. الرو
يوووه ونظهوووره، ال ددد -الواحددددمتوووى وجووودنا و ل وعينوووا الوووذاتي المحووودود إلوووى أن نَُجل   : وذلوووك معنووواه أوال أن نَُحوووو  

يين، وأن نصووووبح الالنهووووائ ال ددددالم والنددددور والحددددـس والقددددـوة والـهددددـناء، وأن نعوووويش فووووي الددددـوعي اهلددددـهي
طبيعتنووووا  لهووووا ، نتيجووووة لووووذلك، وعوووواء وقنوووواة وأداةفوووويتلووووك األشووووياء فووووي طبيعتنووووا الجوهريووووة، وأن نغوووودو 

. أن نحقوووق عمليووواً مبووودأ الوحووودة علوووى المسوووتوا الموووادي أو أن نعمووول لإلنسوووانية هوووو ترجموووة ذهنيوووة العاملوووة
قيقوووي للبحوووع والسوووعي الروحوووي. خاطئوووة للحـقـيـقوووـة − فهوووذه األشوووياء ال يمكووون أن تكوووون الهووودف األول الح

فقوووط نسوووتطيع أن نعووورف العمووول الوووذي  ، وعندئوووذال ددد -الواحددددوأن نجووود  *ةالجوهريددد  اتالددديجوووب أن نجووود 
أكثوور  منووا. حتووى ذلووك الحووين، ال تكووون حياتنووا وعملنووا أن ال دد -الواحددديتوقعووه أو  ةالجوهريدد  اتالدده طلبووت

 لهما أي هدف  خر.  ال ينبغي أن يكونو، ال  -الواحد من عون ووسيلة الكتشاف

 

فينوووا، يجوووب، فوووي الواقوووع، أن تنبوووع  الـحـقـيـقدددـة الروحيدددةموووع نمونوووا فوووي الووووعي الوووداخلي، أو موووع نموووو  
أكثووور وأكثووور. ولكووون أن نقووورر مسوووبقاً بمفاهيمنوووا  وأن يتحووودا معوووه ال ددد -الواحددددحياتنوووا وأن ينبوووع عملنوووا مووون 

 الـحـقـيـقدددـةا، هوووو بمثابوووة أن نعرقووول نموووو الذهنيوووة المحووودودة مووواذا يجوووب أن تكوووون حياتنوووا وأن يكوووون عملنووو
والحقيقددددة اهلهيددددة والقدددددرة والقددددوة الروحيووووة فووووي داخلنووووا. ومووووع هووووذا النمووووو سنشووووعر بالنووووـور اإللهووووي 

، أثنووواء عملهوووم فينوووا وموووداولتهم ألعمالنوووا ووعينوووا، واسوووتخدامهم هوووذه والنقددداء وال دددالم الربدددانيين، اهلهيدددين
 الدددـرو وإحوووالل ذهوووب  الشدددوااس، وإلزالوووة الصدددورة اهلهيدددةي األعموووال وهوووذا الووووعي إلعوووادة صوووياغتنا فووو

 الخالص محلها.

 

ل، يحوووق لنوووا أن  الحضدددرة الربانيدددة سوووودفقوووط عنووودما ت   فينوووا دائموووا، وعنووودما يكوووون الووووعي قووود تََحووووَّ
مسوووك بمثووول أعلوووى أو بمبووودأ نت عنووودماعلوووى المسوووتوا الموووادي.  ال ددد -الواحددددنقوووول إننوووا مسوووتعدون لتجليوووة 

ووود أنفسووونا بتحقيوووق ذهنوووي أو أن نفرضوووهما ذهنوووي و علوووى العمووول الوووداخلي، فوووإن ذلوووك يعرضووونا لخطووور أن نُح  
ر، بواسوووطة تحقيوووق نصوووفي، النموووو الحقيقوووي نحوووو المشووواركة واالتحووواد موووع  -الواحددددنعيوووق، أو حتوووى نُوووَزو  

 العقوول فووي هووذههووذا خطووأ فووي التََوُجووه يميوول فووي حياتنووا.  رقوول التوودفق الحوور والحموويم إلرادتووه، وأن نع ال دد 
ابتغووواء لموووا  الددد ات اهلهيدددةأن نسوووعى نحوووو فضووول كثيووورا ألوإنوووه . إلوووى التوووردي فيوووه األيوووام بصوووفة خاصوووة

تصوورفنا  قوودالتووي  ألهميووةهووذه األمووور قليلووة اب ننشووغلموون أن  تحقيقهووا موون سووالم أو نووـور أو هنـووـاء يمنحووه
ط الحيووواة الحيووواة الماديوووة ، ولووويس فقووو عووون الشووويء الوحيووود الضوووروري. أن نضوووفي األلوهيوووة أيضوووا علوووى

ال يمكووون أن يوووتم إال بووودفق مووون التحقوووق  ولكووون ذلوووك، الـخدددـطة اهلهيدددة، هوووو جوووزء مموووا نعتبوووره  الُجَوان يَّوووة
 الداخلي، بشيء ينمو من الداخل نحو الخار ، وليس بالعمل تبعا لمبدأ ذهني.

 

 516:23شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو 

 

 

التحوووول السووويكي*  ولكنوووه موووا هوووي عليوووهغوووا لووويس إكموووال الطبيعوووة اإلنسوووانية علوووى ... مبوودأ هوووذه اليو
والروحووي فووي جميووع أجووزاء الكيووان بفعوول وعووي داخلووي، وبعوود ذلووك بواسووطة وعووي أعلووى يعموول علووى هووذه 
األجوووزاء ويوووتخلص مووون حركاتهوووا القديموووة أو يغيرهوووا علوووى صوووورته ويبووودل الطبيعوووة األدنوووى إلوووى طبيعوووة 

بقوودر موووا هوووو تخطوووي هوووذا العقووول، وتحويووول العقووول  العقووول المفكووورا  لووويس إكموووال أعلووى. ]وهووودف هوووذه اليوغووو
 بمبدأ معرفة أوسع وأعظم − وق س على هذا المنوال في سائر الكيان كله. واستبداله
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هووووذه عمليووووة بطيئووووة وصووووعبة، والطريووووق طويوووول، ومجوووورد تأسوووويس القاعوووودة الضوووورورية صووووعب.  
إلوووى ت، والصوووعاب تتووووالى الواحووودة بعووود األخووورا وتتكووورر فالطبيعوووة القديموووة السوووارية تقووواوم وتضوووع العقبوووا

يوووتم التغلوووب عليهوووا. ولوووذلك فإنوووه مووون الضوووروري أن يتأكووود المووورء مووون أن هوووذا الطريوووق هوووو الطريوووق  أن
 الذي هو ُمنَادَا إلى إتباعه قبل أن يقرر نهائيا أن يخطو عليه.

 
 523923 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو

 

 

وهووووذا  الحضددددرةوأن تتملكنووووا هووووذه  الحضددددرة والددددوعي اهلهيددددينغايووووة اليوغووووا هووووي أن نوووودخل فووووي  
وحوووودها، وأن نضووووبط طبيعتنووووا علووووى موجتهووووا، وأن نكووووون  األلوهيددددةلوجووووه  األلوهيددددة، وأن نحووووب الددددوعي

ً غفووووي إرادتنووووا وأعمالنووووا وحياتنووووا أداة لهووووا. ليسووووت غايووووة هووووذه اليوغووووا أن يكووووون الموووورء يو ً  *يووووا أو  عظيمووووا
ب  ب  ين دددانا بوووالعنف  لنزيووود مووون  األلوهيدددة)وإن كوووان حووودوع ذلوووك محوووتمالً(، كموووا أنهوووا ليسوووت أن نجوووذب  فااقدددا

، موووع أن الخوووالص  الفوووردي الخدددال يوغوووا ليسوووت مووون أجووول قووودرة األنوووا وكبريائوووه ومسووورته. كموووا أن ال
-لواحددداتكووون هووذه األشووياء غاياتنووا.  أال يووأتي بواسووطتها، وربمووا أتووى كوول شوويء  خوور كووذلك، ولكوون يجووب

 غايتنا. ووحده ه ال  
 

ً لوووو   يكوووون تصووورفاً نابعووواً  ، فوووإن ذلوووكأتوووي المووورء إلوووى هوووذه اليوغوووا فقوووط بفكووورة أن يصوووبح إنسووواناً فائقوووا
ي مقدموووة انشوووغاالتهم مووون األنانيوووة الحيويوووة* ينووواقض هووودف اليوغوووا ذاتوووه. الوووذين يضوووعون هوووذه الغايوووة فووو

يوغوووا هوووو، أوالً، الووودخول فوووي الووووعي روحيووواً وفوووي نوووواحي أخووورا كوووذلك. هووودف هوووذه ال يخفقوووون دائموووا
اإللهوووي بإدمووووا  األنوووا االنفصووووالي فيهووووا )وبالمناسوووبة، عنوووودما يفعووول الموووورء ذلووووك، يكتشوووف نفسووووه الحقيقيووووة 

(، وثانيوووا، األلوهيدددةمووون  الذاتيوووة، التوووي ليسوووت األنوووا البشوووري المحووودود والمغووورور واألنووواني ولكووون جوووزء  
عقووول والحيووواة والبوووودن. كووول هوووودف  خووور يجووووب أن علوووى األرض لتحويوووول* ال *إنوووزال وعوووي السوووووبرامنتال

 لليوغا. ي، وال يمكن أن يكون الهدف الرئيسلهاتين الغايتينيكون نتيجة 
 
 

 513:23شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو 

 

 
 

لمجوووورد مووووا نسووووتطيع الحصووووول عليووووه منهووووا لوووويس موقفوووواً  األلوهيددددةموووون الواضووووح أن السووووعي نحووووو  
 ً للحصووول علووى هووذه األشووياء ممنوعوواً قطعيوواً، فووإن معظووم النوواس  األلوهيددة، ولكوون لووو كووان ابتغوواء صووحيحا

األلوهيوووة علوووى اإلطوووالق. لهوووذا السوووبب أظووون أن ذلوووك مسوووموح لكوووي يوووتمكن  يتحولووووا نحووووفوووي العوووالم لووون 
ن أنوووه مووو يووورونموووا يطلبوووون و ننوووالويربموووا فوووإنهم السوووعي − ولوووو كوووانوا ي منوووون، فوووي بووودء الالنووواس مووون 

موقووووف بعوووود كوووول شوووويء لوووويس هووووو ، وإذا بهووووم ذات يوووووم يتنبهووووون إلووووى أن هووووذا اللحهم أن يسووووتمرواصووووا
ً صوووحيح . ولوووو أنهوووم اسوووتمروا األلوهيدددةتمامووواً، وأن هنووواك طرقووواً أخووورا وروحووواً معنويوووة أفضووول لمقاربوووة  ا

كووان ذلووك ، والوثوووق بهوواالسووعي نحوهووا  فووي طلووب األلوهيووة حتووى لووو لووم ينووالوا مووا يرغبووون واسووتمروا فووي
لمووون هوووم  حضوووانة أطفوووالأنهوووم علوووى طريوووق اإلعوووداد ]الصوووحيح . دعنوووا نعتبووور هوووذا الموقوووف إذاً  اللوووة علوووىد

ذلوووك بوووالطبع لووويس الحيووواة الروحيوووة بووول مجووورد مقاربوووة دينيوووة أوليوووة لهوووا. كووول غيووور مسوووتعدين بعووود. ولكووون 
يسووأل  القاعوودة فووي الحيوواة الروحيووة هووي العطوواء ال األخووذ. ومووع ذلووك، فووإن موون حووق الممووارس الروحووي أن

أن تسوووواعده علووووى االحتفوووواظ بصووووحته أو أن تشووووفيه، إذا فعوووول ذلووووك كجووووزء موووون ممارسووووته،  القددددوة اهلهيددددة
 .لعم  اهلهيا على تنفيذ لكي يكون بدنه قادراً وصالحاً للحياة الروحية وأداة قادرة

 
 512:23شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو 
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ً هووووذه اليوغووووا تتطلووووب تكوووور ً  يس الحيوووواة تكريسووووا الحـقـيـقددددـة للتطلووووع* نحووووو اكتشوووواف وتجسوووويد  تامووووا
ً مسوووموح ولووويس دون أي شووويء  خووور علوووى اإلطوووالق اهلـهـيدددـة ي حياتوووك بوووين فيهوووا  ا األلـوهـيدددـة أن تُوووـََجز  

. أقووول شووويء مووون هوووذا النووووع يجعووول الحـقـيـقدددـةوبوووين هووودف ونشووواط خوووارجي ال عالقوووة لهموووا بالبحوووع عووون 
 ستحيالً. النجاح في اليوغا م

 
داخوووول نفسووووك وأن توووودخل فووووي تكووووريس كلووووي للحيوووواة الروحيووووة. لووووو كنووووت تريوووود أن  تتعمووووقيجووووب أن  

توونجح فووي اليوغووا، يجووب أن يووزول عنووك كوول تعلووق بأولويووات الووذهن، وأن تكووف كليووة عوون اإلصوورار علووى 
كووووول تعلوووووق أنووووواني بالعائلوووووة  توووووتخلص مووووونأهوووووداف واهتماموووووات وارتباطوووووات الكيوووووان الحيووووووي*، وأن 

ويتجلوووى كطاقوووة أو نشووواط  ككووول موووا يأتيووو صووودر، يجوووب أن يالـحقـيـقدددـةقاء والووووطن. متوووى اكتشوووفت واألصووود
، ولووويس اهرادة اهلهيدددة، ولووويس مووون دوافوووع ذهنيوووة وحيويوووة*، وأن ينبوووع مووون الـحقـيـقدددـةخوووارجي مووون هوووذه 

 من خيار شخصي أو من أهواء األنا. 
 

 519:23دو شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبين

 

 

الهوودف موون اليوغووا التووي تمووارس هنووا هووو االرتقوواء إلووى وعووي أعلووى والحيوواة موون هووذا الوووعي وحووده،  
موون الوودوافع العاديووة. هووذا يعنووي تغيوور فووي الحيوواة إلووى جانووب تغيوور الوووعي. ولكوون ظووروف الووبعض  ولوويس

ألولوووى يقبلونهوووا فوووي مراحووول الممارسوووة ا ، ولوووذلك تجووودهمقووود ال تمكووونهم مووون التحووورر مووون الحيووواة العاديوووة
كحقووول للتجوووارب ولتووودريب الووونفس. ولكووونهم يجوووب أن يحرصووووا علوووى اعتبارهوووا حقووول تجوووارب ال غيووور وأن 

؛ وإال فإنهووا ارتباطووات و راءموون  فووي العووادةمووا يقتوورن بهووا و وعي العوواديموون رغبووات الوويحوورروا أنفسووهم 
الحيووواة البقووواء فوووي  تضوووطر المووورء إلوووى ظوووروفهنووواك  لوووم تكووون إذاتصوووبح عائقووواً وعبئووواً علوووى ممارسوووتهم. 

 .هاالستمرار فيا ، تنتفي ضرورةالعادية
 

 146:22شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو 

 
 

 
 

لووويس مووون النوووافع أو المفيووود أن يهجووور المووورء الحيووواة العاديوووة قبووول أن يصوووبح الكيوووان مسوووتعدا للحيووواة 
بوووين العناصووور المختلفوووة ]فوووي الكيوووان  وإلوووى الروحيوووة الكاملوووة. فعووول ذلوووك يووو دي إلوووى تعجيووول الصوووراع 

تصووعيد هووذا الصووراع إلووى درجووة موون الحوودة ال تقوودر الطبيعووة علووى تحملهووا. العناصوور الحيويووة فيووك يجووب 
 ُ لوقووووت ذاتووووه بالهوووودف الروحووووي فووووي ا علووووى أن تحوووتفظ ض جزئيوووواً بتجووووارب الحيوووواة، وَّ رَ ه وأن وتُوووواَجووووَ أن ت

ً تبه حكم حياتك أن تبصورة متزايدة  حاولتأمامك و  .*يوغا األعما لروح  بعا
 

 849:23شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو 
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بلوووول الهووودف صوووعب دائموووا فوووي أي يوغوووا، ولكنوووه فوووي هوووذه اليوغوووا أصوووعب منوووه فوووي أي يوغوووا 

 القووودرةفوووي و  الرغبوووةوالوووذين يملكوووون  هووو الء الوووذين قووود سووومعوا النوووداء موجهوووة إلوووىأخووورا، وهوووي يوغوووا 

يرغبووووون فووووي  الووووذينالمخوووواطر حتووووى خطوووور الفشوووول، والصووووعاب  ومواجهووووة كوووول وتحوووودي  علووووىوالطاقووووة 

 س والشهوات ونحو التسليم الشامل.التقدم نحو التخلص التام من النف

 545:23شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو 
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 اليوغا المتكاملةأسس   2-2
 

 التعادل 1-2-2 
أفضووول طريقوووة لكوووي تعووود نفسوووك للحيووواة الروحيوووة، إذا كنوووت مضوووطراً للعمووول فوووي وظوووائف عاديوووة 
ي التعوووادل* وتحووورر نفسوووك تمامووواً مووون االرتباطوووات وأن تووو من  وللحيووواة فوووي محووويط عوووادي، هوووي أن تُـنَوووـم  

ل حاليووواً تعمووو حتوووى وإن كانوووتشوووياء تعمووول فوووي جميوووع األ اهرادة اهلهيدددةوأن  موجوووود ال ددد *-الواحددددبوووأن 
اللووووذان الـهووووـناء يسووووود الـنووووـور ووراء ذلووووك الجهوووول يسووووطع عووووالم الجهوووول.  تحوووت الشووووروط التووووي يفرضووووها

، والنموووو فوووي التعوووادل الروحوووي هوووو أفضووول طريقوووة لجلبهموووا وتأسيسوووهما فوووي الكيوووان نحوهموووا تسوووعى الحيووواة
النفوووور الوووذي تشوووعر بوووه إزاء األشوووياء  ةيحووول مشوووكلالتعوووادل سووووف أضوووف إلوووى ذلوووك أن والطبيعوووة الفرديوووة. 
 في جو من التساوي والتعادل*. هذه األشياء ينبغي أن تَُواَجهالكريهة والبغيضة. 

 

 849:23شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو 
 

 
 

رجوووه ال يخ بحيوووع ء نظووورة متسووواوية إلوووى جميوووع األشوووياءالتعوووادل معنووواه فوووي اليوغوووا أن ينظووور المووور
موووون هدوئووووه فوووورح أو حووووزن، وال ينتابووووه ممووووا يقولووووه أو يفعلووووه النوووواس سوووورور أو ضوووويق، وال يزعجووووه أي 
شووويء خوووارجي. بلوووول هوووذه الحالوووة لوووه أهميوووة عظموووى فوووي الممارسوووة ألنوووه ييسووور جلوووب الهووودوء والصووومت 

سووه نفأن الكيووان الحيوووي عنوودما يصوول الموورء إلووى التعووادل، فووإن ذلووك يعنووي إلووى الووذهن والكيووان الحيوووي*. 
الصووومت، فوووإن متوووى توصووول هوووذان إلوووى ووالعقووول الحيووووي* فوووي طريقهموووا بالفعووول إلوووى الصووومت والهووودوء. 

 بعهما ال محالة.سيتالعقل المفكر أيضاً 
 

 143:22شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو 
 

 
 

لممووووارس التعووووادل هووووو السووووند الرئيسووووي للوووووعي الروحووووي الصووووادق، وعوووون هووووذا الوووووعي يحيوووود ا
عوووادل يختلوووف عووون التحمووول، عنووودما يسووومح لحركوووة حيويوووة فوووي الشوووعور أو الكوووالم أو الفعووول بوووأن تضووولله. الت

 ربمووواقووودرة المووورء علوووى التحمووول وسوووعة الصووودر، و بووودون شوووكالراسوووُ يُزيووود  التعوووادل أن علوووى الووورغم مووون
 . ايزيدها زيادة ال حد له

 

إلوووى النووواس وطبووواعهم وتصووورفاتهم  شووويئاً  خووور: أن ينظووور المووورء نظووورة متسووواوية التعوووادل يعنوووي
أي مووون ألنووه يخلوووص الوووذهن ة يوووالحقيق فوووي صوووورتهم تهميسووواعد علوووى ر يوو وهووو موووا والقوووا التوووي تحوووركهم

، وحتوووى مووون كووول انحيووواز أو محابووواة ذهنيوووة. المشووواعر الشخصوووية الر يوووة والحكووومفوووي شخصوووية  مشووواعر
ف دائموواً وتجعلنووا  لوويس لهووا  ءأشوويا وراء ذلووك نوورانوورا فووي تصوورفات النوواس التصوورف نفسووه بوول ال تَُحوور  

فووي معظووم األحيووان. وذلووك يوو دي إلووى سوووء فهووم وحكووم خوواطئ كووان يمكوون تجنبووه؛ ويعطووي أشووياء  وجووود
أن هووذا هووو السووبب فيمووا يزيوود علووى النصووف موون  الخبوورة أظهوورت لوويتافهووة أهميووة هووي ليسووت جووديرة بهووا. 

 انمسوووتديم نجوووز  شووواعر الشخصووويةالمو مثووول هوووذه الحووووادع غيووور المواتيوووة. فوووي الحيووواة العاديوووة الحساسوووية
موون الطبيعووة البشوورية، وربمووا تكووون هنوواك حاجووة لهووا كوسوويلة للوودفاع عوون الووذات، وإن كووان فووي اعتقوووادي 
أن اتخوووواذ موقووووف موووون التسوووواوي القوووووي والواسووووع والمتعووووادل تجوووواه النوووواس واألشووووياء ، حتووووى فووووي الحيوووواة 

لتغلووووب علووووى المشوووواعر الشخصووووية فضوووول. أمووووا بالنسووووبة للممووووارس، فووووإن ااألدفاع الووووالعاديووووة، هووووو خووووط 
 هو جزء أساسي من تقدمه. ،اموالحياة في قوة الروح الهادئة بدالً منه ،والحساسية

 

 662:23-661شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو 
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يبقوووى التسووواوي ال يعنوووي غيووواب األنوووا، وإنموووا يعنوووي غيووواب الرغبوووة والتعلوووق. حوووس األنوووا قووود يوووزول أو  
 في صورة ملطفة أو مكثفة − ذلك يتوقف على الشخص.

 
  1369:24  شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو

 
 

 
 

لوويس فووي مقوودور أي كووائن بشووري أن يتحوورر كليوواً موون التفضوويل منووذ بدايووة الممارسووة وأن يتلقووى فووي  
ء هوووو التمسوووك الووودائم بفكووورة أن موووا ي البووود. موووا هوووو ضوووروري فووواهرادة اهلهيدددةحبوووور كووول موووا يوووأتي مووون 

هوووو األفضووول حتوووى لوووو كوووان العقووول عووواجزاً عووون إدراك ذلوووك، وأن يقبووول المووورء بإذعوووان  ال ددد -الواحددددريوووده ي
موووا هوووو لووويس قوووادراً بعووود علوووى تقبلوووه بسووورور، بحيوووع يصووول إلوووى تسووواو  سووواكن ال يهتوووز حتوووى عنووودما تكوووون 

ة. لوووو أمكووون تثبيوووت ذلوووك فوووي الكيوووان، فوووإن هنووواك حركوووات سوووطحية عوووابرة كووورد فعووول علوووى أحوووداع خارجيووو
 ذلك يفتح الباب لكل التحقيقات األخرا.

 

 597:23  شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو

 
 

 
 

التقووودم الروحوووي الوووداخلي ال يتوقوووف علوووى الظوووروف الخارجيوووة بقووودر موووا يتوقوووف علوووى رد فعلنوووا علوووى  
دائمووا فصوول الخطوواب فووي التجربووة الروحيووة. وهووذا هووو السووبب فووي هووذه الظووروف موون الووداخل − هووذا كووان 

وور دائمووا علووى أن يتخووذ ]الممووارس  الموقووف السووليم ويثووابر عليووه، وعلووى أال تعتموود حالتووه الداخليووة  أننووا نُص  
بلوووول حالوووة  همقووودورالتسووواوي والسوووكون إن لوووم يكووون فوووي  حالوووة أن يكوووون فووويعلوووى الظوووروف الخارجيوووة، و

مووون  لوووى التعموووق أكثووور وأكثووور فوووي الوووداخل والنظووور مووون هنووواك إلوووى الخوووار ، بووودالً السوووعادة علوووى الفوووور، وع
عقووول السوووطح الوووذي هوووو دائمووواً تحوووت رحموووة هوووزات وصووودمات الحيووواة. فقوووط فوووي تلوووك الحالوووة الحيووواة فوووي 

 الداخلية يستطيع المرء أن يتفوق على الحياة وقواها المزعجة ويحق له األمل في التغلب عليها.
 

وووي حتوووى النهايوووة ورافضووواً أن أن يكوووون المووورء هاد  ئووواً فوووي الوووداخل وراغبووواً بووودون تزعوووزع فوووي الُمض  
تزعجووووه أو تثبطووووه المصوووواعب أو التقلبووووات، هووووذا موووون أول األشووووياء التووووي يجووووب تعلمهووووا علووووى الطريووووق. 

فووي طريووق اسووتقرار الوووعي واالحتفوواظ بووالخبرات ]الروحيووة ، وهووو مووا  يكووون عقبووة فشوول فووي فعوول ذلووكال
حتفظووت بالهوودوء والثبووات فووي الووداخل، سوويمكنك أن تتووابع هووذا الخووط موون التجووارب تشووتكي منووه. فقووط لووو ا

موووا هوووو ولكووون بوووبعض االسوووتمرارية، وإن كوووان الوووتخلص التوووام مووون فتووورات التوقوووف والتذبوووذب لووويس ممكنووواً؛ 
ممكووون هوووو تحويووول هوووذه الفتووورات، عووون طريوووق معالجتهوووا بالطريقوووة الصوووحيحة، مووون فتووورات امتنووواع عووون 

 استيعاب واستنفاذ للصعوبة.الممارسة إلى فترات 
  

المنوووال الروحوووي أهوووم مووون الظوووروف الخارجيوووة؛ لوووو أمكووون للمووورء الحصوووول عليوووه، ولوووو أمكووون للمووورء  
ً ن يخلوووق لنفسوووه فضوووالً عووون ذلوووك أ ويعووويش فيوووه، فإنوووه يحقوووق بوووذلك الشووورط الحقيقوووي س روحيووواً يتووونف مناخوووا

 للتقدم. 
 

  651:23 يندوشري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروب
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 وهب النفسوالتسليم  2-2-2
 

تفتحوووك لووو م ال معنوووى لوووه مووون الناحيوووة الروحيوووة إذا كنوووت سوووتمتنع عووون التسوووليم. وهوووب الووونفس أو 
التسوووليم مطلوبوووان مووون الوووذين يمارسوووون هوووذه اليوغوووا، ألن أي اقتوووراب مووون الهووودف مسوووتحيل بووودون هوووذا 

لتعمووول فيوووك، وعووودم تسوووليمك لهوووا يكوووون بمثابوووة عووودم  التسوووليم المتنوووامي. التفوووتح معنووواه أن تنوووادي قووووة األم
السوووماح لهوووذه القووووة بالعمووول فيوووك علوووى اإلطوووالق، أو السوووماح لهوووا بالعمووول علوووى شووورط أن تعمووول بالطريقوووة 

. هوووذا النووووع مووون اإليحووواءات الحقيقدددة اهلهيدددةالتوووي ترغبهوووا أنوووت، ال بطريقتهوووا الخاصوووة التوووي هوووي طريقوووة 
أو  النعمددةيرغووب  ،فووي العقوول أو فووي الكيووان الحيوووي* ،أنوواني يووأتي عووادة موون قوووة معاكسووة أو موون عنصوور

ألن يعووويش مووون أجووول  مسوووتعداً  بووودون أن يكوووون، ولكووون فقوووط ليسوووتخدمها ألغراضوووه الخاصوووة، القدددوة اهلهيدددة
كووول موووا يسوووتطيع أخوووذه، بووودون أن يهوووب  الددد ات اهلهيدددة− وهوووو يرغوووب فوووي أن يأخوووذ مووون  القصدددد اهلهدددي

 يرغووب، وال الدد ات اهلهيددةتوجووه نحووو ي ، بووالعكس موون ذلووك،ويقووي، فهوون الحقنفسووه لهووا. أمووا الووروح، الكيووا
 .لها سلم نفسهيتلهف على أن يفحسب، بل 

 
 131:25شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو 

 

 
 

هيوووة، أن يقووودم المووورء لهوووا كووول موووا هوووو عليوووه وموووا اإللالوووذات  إلوووىالتسوووليم معنووواه تكوووريس كووول شووويء 
 يصووومم علوووى  رائوووه ورغباتوووه وعاداتوووه، إلوووى  خوووره، بووول يسووومح للحقيقوووة اإللهيوووة بوووأن تسوووتبدلها يمتلكوووه، وأال

 بمعرفتها وإرادتها وعملها في كل مكان.
 

  613:23شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو 
 

 
 

لكووووه إلووووى أن يعطووووي الموووورء كوووول مووووا هووووو عليووووه أو يم —التسووووليم هووووو وهووووب الوووونفس إلووووى األلوهيووووة  
األلوهيووووة وأال يعتبوووور أي شوووويء ملكوووواً خاصوووواً لووووه، وأن يطيووووع اإلرادة اإللهيووووة وحوووودها وال شوووويء غيرهووووا، 

 وأن يعيش من أجل األلوهية، وليس من أجل األنا.
 

  585:23شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو 
 

 
 

أن التسوووليم هوووو وسووويلة التحقيوووق، وطالموووا كوووان  أول المبوووادي فوووي ممارسوووة اليوغوووا التوووي نقووووم بهوووا هوووو 
هنووواك اعتوووزاز بوووالنفس األنانيوووة أو بالمطالوووب والرغبوووات الحيويوووة*، يكوووون التسوووليم التوووام مسوووتحيالً ووهوووب 
الوووذات ناقصووواً. هوووذا شووويء لوووم نتسوووتر عليوووه أبوووداً. قووود يكوووون ذلوووك صوووعباً، وهوووو صوووعب بالفعووول؛ ولكنوووه 

 ن ي دا بانتظام وصبر إلى أن يتم العمل.بالتحديد مبدأ الممارسة. وألنه صعب يجب أ
 

، النبووذ ثووابرت علووى. لووو ]بووداخلك  الخلوويط الحيوووي* فووي كوول موورة يتصوواعد فيهووا نبووذيجووب أن تسووتمر فووي  
 إلى أن يتالشى. بصورة متزايدةسيفقد قوته 
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فوووإن األلوهيوووة نفسوووها تتكفووول بتنقيوووة القلوووب وبتطووووير الممارسوووة وبمووونح  لوووو رغوووب المووورء األلوهيوووة، 
التجوووارب الضووورورية؛ هوووذا يمكووون أن يحووودع ويحووودع بالفعووول بهوووذه الطريقوووة عنووودما يضوووع المووورء ثقتوووه فوووي 

سوووتلزم أن يضوووع المووورء نفسوووه يمثووول هوووذه الكفالوووة اإللهيوووة م. الحصوووول علوووى األلوهيوووة وينووووا علوووى التسووولي
أن يووووقن المووورء مووون االعتمووواد علوووى جهووووده الشخصوووية وحووودها، وذلوووك يسوووتتبع فوووي يووودي األلوهيوووة بووودال 

سوووتندت . فوووي الواقوووع، هوووذا هوووو مبووودأ الممارسوووة الوووذي الهوووا أكثووور وأكثووور ههوووب نفسوووأن يباأللوهيوووة و يثوووقو
شخصوووياً، وهوووو العمليوووة المركزيوووة فوووي اليوغوووا حسوووب تصووووري لهوووا. كموووا أنوووه، علوووى موووا أظووون، موووا  عليوووه
يوودعها وبموونهج القووط الرضوويع فووي تشووبيهه ]القووط الرضوويع يستسوولم تماموواً ألمووه  شووري راماكريشوونا*  يعنيووه

 وهووووالمووونهج لووويس فوووي مقووودور الجميوووع علوووى الفوووور؛  تحقيوووق هوووذاأن ثقوووة تاموووة . إال فوووي  تحملوووه فوووي فمهوووا
عنوووودما يسووووتتب الهوووودوء فووووي الووووذهن وفووووي الكيووووان  علووووى أشووووده يحتووووا  إلووووى وقووووت − والتقوووودم فيووووه يكووووون

 الحيوي*. 
   

يووووه بالتسووووليم هووووو هووووذا التسووووليم الووووداخلي للعقوووول والكيووووان الحيوووووي*. هنوووواك بووووالطبع التسووووليم مووووا أعن 
وهوووب، اتبووواع الالخوووارجي أيضوووا: إقوووالع المووورء عووون كووول موووا يجوووده معارضووواً لوووروح أو لحاجوووة الممارسوووة، 

خوووالل الكيوووان السووويكي* أو َهووودي األلوهيوووة، إموووا مباشووورة، لوووو كوووان المووورء قووود بلوووغ هوووذه المرحلوووة، أو مووون 
اسووومح لوووي أن أقوووول إن الصووويام لفتووورات طويلوووة ال عالقوووة لوووه إطالقووواً بالتسوووليم:  المرشووود الروحوووي.د إرشوووا

 بل هو لون من ألوان التقشف العنيف، وفي نظري، المفرط للغاية، وكثيراً ما يكون خطراً.
 

نووووا الثقووووة واليقووووين باأللوهيووووة همووووا لووووـُب التسووووليم الووووداخلي. التسووووليم معنوووواه أن يتخووووذ الموووورء موقووووف: "أ 
أرغووب األلوهيووة وال شوويء غيرهووا. أريوود أن أهووب نفسووي كليوواً لهووا، وبمووا أن روحووي ترغووب ذلووك، فووال بوود 
موووون أننووووي سووووألقاها وأحققهووووا. ال أسووووأل أي شوووويء غيوووور ذلووووك إال عملهووووا فووووي ]نفسووووي ، هووووذا العموووول الووووذي 

ن أو علوووى سووويقودني إليهوووا، سوووراً أو علنووواً، باطنووواً أو ظووواهراً. أنوووا ال أصووومم علوووى التحقيوووق فوووي وقوووت معوووي
األلوهيوووة تفعووول كووول شووويء فووووي أوانهوووا وبطريقتهوووا الخاصوووة؛ سووووف أومووون بهووووا،  طريقتوووي الخاصوووة؛ دع

جميووووع المصوووواعب  أواجووووهوأتقبوووول إرادتهووووا، وأتطلووووع بثبووووات إلووووى نورهووووا وحضووووورها وبهجتهووووا، وسوووووف 
تفتحووووه  مووووتكالً عليهوووا، ولووون أفقوووود األمووول أبوووداً. لوووويكن ذهنوووي هادئووواً وواثقوووواً باأللوهيوووة لعلهوووا كووول تعطيووولو

لنورهوووا؛ لووويكن كيووواني الحيووووي هادئووواً ومتوجهووواً نحوووو األلوهيوووة وحووودها لعلهوووا تفتحوووه لسوووكينتها وبهجتهوووا. 
إلووى أواظووب علووى هووذا التطلووع ووهووب الووذات وأمضووي قوودماً وف سووولسووأهب كوول شوويء ونفسووي أيضوواً لهووا. 

 بأن هدفي سيتحقق." في ثقة تامةمهما حدع األمام 
 

بصوووورة كاملوووة وعلوووى  اتخووواذهال شوووك فوووي أن ونموووو المووورء نحووووه، هوووذا هوووو الموقوووف الوووذي يجوووب أن ي 
، فوووي إرادتوووهالفوووور لووويس ممكنووواً − الحركوووات الذهنيوووة والحيويوووة تحوووول دون ذلوووك − ولكووون لوووو ثوووابر المووورء 

علووى الموورء بعوود ذلووك إال أن يتبووع الَهوودي عنوودما يبوودأ فووي   يكووونتوودريجياً. الكلووه هووذا الموقووف الكيووان  يتخووذ
 لحركاته الذهنية والحيوية بالتدخل.التجلي، وأال يسمح 

 

ال أقصوووود أن أقووووول أن هووووذه هووووي الطريقووووة الوحيوووودة، وأن الممارسووووة بطوووورق أخوووورا غيوووور ممكنووووة −   
فهنووواك طووورق أخووورا عديووودة للتقووورب إلوووى األلوهيوووة. لكووون هوووذه الطريقوووة، حسوووب علموووي، هوووي الطريقوووة 

علووى أتووم  طبيعووة الممووارستصووبح الوحيوودة التووي تتكفوول فيهووا األلوهيووة بالممارسووة بشووكل محسوووس قبوول أن 
مووون  ن إلوووى  خووور، ولكنوووه  يناإللهيووو نفوذ والتوووأثير. فوووي المنووواهج األخووورا، ربموووا يشوووعر المووورء بوووالاسوووتعداد
يظوووول فووووي األغلووووب وراء حجوووواب إلووووى أن يووووتم إعووووداد كوووول شوووويء. بعووووض منوووواهج اليوغووووا ال  تووووأثيرهووووذا ال

المموووارس. معظوووم المنووواهج موووزيج  لهوووي، وفيهوووا يجوووب أن يوووتم كووول شووويء بمجاهووودةاإل بوجوووود توووأثيرتعتووورف 
المجاهووودة فوووي إلوووى أن تسوووتدر  يجاهووود المموووارسمووون الطوووريقتين ]العمووول اإللهوووي ومجاهووودة المموووارس  وفيهوووا 

أموووا فكووورة وتجربوووة أن األلوهيوووة تقووووم بعمووول كووول شووويء فهوووي  والتووودخل اإللهوووي.النهايوووة العووووَن المباشووور 
، أيووواً كوووان الطريوووق المتبوووع، هوووو أن الضوووروريتنتموووي إلوووى اليوغوووا المبنيوووة علوووى التسوووليم. الشووويء الوحيووود 

 .ةنهاياليظل المرء مخلصاً ]للطريق  وأن يمضي فيه إلى 
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 يقووواظ الووووعي الوووداخلي، رفوووع األحجبوووةعلوووى كووول شووويء: تزكيوووة القلوووب والطبيعوووة، إ قوووادر ال ددد -الواحدددد 
بصوووورة  فووووراً  فوووي ثقوووة ويقوووين، وحتوووى لوووو لوووم يوووتمكن المووورء مووون فعووول ذلوووك لوووه− إذا وهوووب المووورء نفسوووه 

عنوودما يقوول بالووداخل.  األلوهيددة، فبالقوودر الووذي يفعلووه، يووأتي العووون والهوودي الووداخليان وتنمووو تجربووة شوواملة
عندئوووذ مامووواً، وفوووي المقووودور ت صوووبح ذلوووكيالتواضوووع والرغبوووة فوووي التسوووليم،  ونمووويو الوووذهن المتشوووكك نشووواط

 اً. ، ذلك وحده يكون كافيمجاهدةإلى أو  أخرا ال تكون هناك حاجة إلى أي قوة
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 ح للنفوذ اإللهيالتفت2-2-3 
 

أسووووتطيع أن أقووووول باختصووووار أن الموووورء يسووووتطيع أن يعوووويش فووووي أي موووون حووووالتي وعووووي: األولووووى 
ووب الحيوواة ومووتحك متعووال   ،حالووة وعووي أعلووى أو  الددـ اتم فيهووا؛ هووذا الوووعي يسوومى بأسووماء مختلفووة: فوووق لَع 

. الحالووة األخوورا هووي الوووعي الووذي يعوويش النوواس فيووه عووادة، وعووي سووطحي إلووى ال دد *-الواحدددأو  الددـرو 
حووود بعيووود يسوووتخدمه الوووروح كوووأداة فوووي لعوووب الحيووواة. هووو الء الوووذين يعيشوووون ويعملوووون فوووي الووووعي العوووادي 

ضوووووعاً تاموووواً، وطبيعووووي أن يكونوووووا معرضووووين ل سووووى يخضووووعون لسوووويطرة حركووووات العقوووول المعتووووادة خ
الهوووودوء العقلووووي  وحتووووى لووووو بلغووووواوالفوووورح والقلووووق والرغبووووة وكوووول مكونووووات الحيوووواة العاديووووة األخوووورا. 

 أن ذلك ال يكون أبداً بصفة دائمة أو مضمونة. ف والسعادة،
 
يووواً نوووور وسوووالم وقووودرة وهنووواء. لوووو أمكووون أن يعووويش المووورء كل فهوووو وعووويالووووعي الروحوووي  أموووا 

بصوووورة طبيعيوووة وم كووودة. ولكووون فوووي متناولوووه هوووذه األشوووياء ]النوووور والسوووالم...   تصوووبحفوووي هوووذا الووووعي، 
أن يعووويش جزئيووا فوووي هووذا الوووعي أو أن ينفوووتح لووه بصوووفة مسووتمرة، فإنوووه يتلقووى مووون   تمكووون الموورءحتووى لووو 

الحيووواة. موووا النوووور والسوووالم والقووووة والسوووعادة الوووروحيين موووا يكفيوووه للسووولوك بأموووان مووون خوووالل كووول هوووزات 
غووي الموورء منووه: إن كووان سووالماً، تيحصوول عليووه الموورء بووالتفتح لهووذا الوووعي الروحووي، يتوقووف علووى موواذا يب

يحصووول علوووى السوووالم؛ ولوووو كوووان نووووراً أو معرفوووة، يعووويش فوووي نوووور عظووويم ويتلقوووى معرفوووة أعموووق وأصووودق 
ل علوووى قووووة مووون أي نوووور أو معرفوووة يسوووتطيع العقووول العوووادي بلوغهموووا؛ وإن كانوووت قووووة أو قووودرة، يحصووو

روحيوووة لحياتوووه الداخليوووة أو قووووة يوغوووا لووويحكم بهوووا عملوووه ونشووواطه الخوووارجيين؛ وإن كانوووت سوووعادة، يووودخل 
 في سعادة أعظم كثيراً من أي بهجة أو سعادة تستطيع الحياة العادية أن تهبها. 

 
هنووووواك طووووورق عديووووودة للتفوووووتح لهوووووذا الووووووعي اإللهوووووي أو الووووودخول فيوووووه. طريقتوووووي، التوووووي أريهوووووا 

إلوووى  مرة، وأن انفوووتح عووون طريوووق التطلوووع* هوووي أن أدخووول فوووي نفسوووي بواسوووطة الممارسوووة المسوووتلآلخووورين، 
ً أللوهيددةا ً بهووا وبعملهووا، أن أهبهووا نفسووي كليوو ، ومتووى أصووبحت واعيووا . هووذا الوهووب للوونفس معنوواه أال أطلووب ا

أي شوووويء سوووووا االتصووووال الوووودائم  بووووالوعي اإللهووووي، والتطلووووع إلووووى سووووالمه وقدرتووووه ونوووووره وسووووعادته 
ة، وأال أسوووال منوووه أي شووويء  خووور، وأن أكوووون فوووي الحيووواة والعمووول أداة ألي عمووول يعطيوووه لوووي للقيوووام الغوووامر

بوووه فوووي الحيووواة. لوووو اسوووتطاع المووورء، ولوووو مووورة واحووودة، أن يتفوووتح وأن يشوووعر بوووالقوة اإللهيوووة وبقووودرة الوووروح 
وأن وهوووي تعمووول فوووي العقووول والقلوووب والبووودن، فكووول موووا هوووو مطلووووب بعووود ذلوووك، هوووو أن يظووول مخلصووواً لهوووا، 
تأتيوووه يناديهوووا دائمووواً، وأن يسووومح لهوووا بالقيوووام بعملهوووا عنووودما توووأتي، وأن يووورفض كووول قووووة أخووورا أقووول شوووأناً 

 الوعي األدنى والطبيعة األدنى. من
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 ، ولووو أمكنووكهنوواك فوقووك فهووولهووي. المبوودأ الشووامل فووي هووذه اليوغووا هووو أن نفووتح أنفسوونا للنفوووذ اإل

نور، أن تووودعوه لينوووزل فيوووك. وهوووو ينوووزل فوووي الوووذهن وفوووي البووودن كسوووالم، كوووـ إذاً  ، عليوووكأن تووودرك وجووووده
فوووي هيئوووة أو بووودون هيئوووة، كهنووواء ونعووويم. إلوووى أن نحووووز هوووذا الووووعي،  كوووـقوة تعمووول، كحضوووور األلوهيوووة

لووونفس متعوووددة لووودعاء والصوووالة هوووي صووويغ يجوووب أن نتحلوووى باإليموووان وأن نتطلوووع إلوووى االنفتووواح. التووووق وا
 الشيء وهي كلها فعالة؛ تستطيع أن تتخير الصيغة التي تأتيك أو الصيغة األسهل بالنسبة لك.
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ووووز وعيووووك فووووي القلووووب )الووووبعض  : أنالطريووووق اآلخوووور هووووو التركيووووز ووووزونتَُرك   فووووي الوووورأس أو  يرك  
اك. يسوووتطيع المووورء أن يفعووول أيهموووا ها للحضوووور هنووودعوتوووفوووي القلوووب و اهلهيدددةاألم  تأمووولتفووووق الووورأس( و

مووا يأتيووك بصووورة طبيعيووة أو مووا تجوود نفسووك موودفوعاً لفعلووه علووى حسووب  –أو كالهمووا فووي أوقووات مختلفووة 
نبوووذ جميوووع األفكوووار و، بووواألخص فوووي البدايوووة، هوووي تهدئوووة الوووذهن، ة القصووووااللحظوووة. الضووورور تلوووكفوووي 

لهووووادي يووووتم إعووووداد ]الكيووووان  توووودريجياً أثنوووواء التأموووول. فووووي الووووذهن ا الممارسووووة علووووى الدخيلووووةوالحركووووات 
للتجربوووة. ولكووون يجوووب أال تفقووود الصوووبر لوووو لوووم يتحقوووق كووول شووويء علوووى الفوووور؛ فجلوووب الهووودوء التوووام للوووذهن 

 حتى يصبح الوعي مستعداً. ثابريحتا  لوقت؛ بل 
 

 614:23شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو 
 
 
 

 
 

أم  اهلهددديللنفدددو  توقوووف علوووى موووا إذا كوووان المووورء يسوووتطيع أن ينفوووتح فوووي هوووذه اليوغوووا كووول شووويء ي
ال. لوووو كوووان المووورء صوووادقاً فوووي توقوووه ومثوووابراً فوووي رغبتوووه للوصوووول، علوووى الووورغم مووون كووول العقبوووات، إلوووى 
الوووعي األعلووى ، فموون الم كوود أن االنفتوواح سوويأتي فووي صووورة أو أخوورا. ولكوون ذلووك يحتووا  إلووى وقووت قوود 

السوووتعداد فوووي الوووذهن والقلووب والبووودن؛ ولوووو لووم يتووووفر الصوووبر الضوووروري، يطووول أو يقصووور حسوووب درجووة ا
قووود يتخلوووى المووورء عووون السوووعي نتيجوووة لصوووعوبة البووودء. ال توجووود منووواهج فوووي هوووذه اليوغوووا باسوووتثناء أن يركوووز 

اله  اهلهيددددةاألم الموووورء، موووون األفضوووول فووووي القلووووب، وأن يوووودعو حضوووورة وقوووودرة  ليتملكووووا الكيووووان و يَُحووووو  
الكثيووورون ن الممكووون أيضوووا أن يركوووز المووورء فوووي الووورأس أو بوووين الحووواجبين؛ ولكووون مووو تهموووا. كموووا أنوووهبقو

تبوودأ عنووودما يتملووك الهوودوء موون الووذهن ويشوووتد  ]الروحيووة  رباالبدايووة. التجووذلووك صووعوبة فوووي فووي  يجوودون 
كلموووا كوووان اإليموووان قويووواً، كلموووا تحققوووت النتيجوووة بسووورعة أكبووور. فيموووا عووودا ذلوووك، . التطلوووع تووووهجالتركيوووز وي
يعتمووود المووورء علوووى جهووووده وحووودها، بووول يجوووب أن يووونجح فوووي تحقيوووق الصووولة موووع األلوهيوووة وفوووي  يجوووب أال

 تلقي قدرة األم وحضرتها.
 

 515:23شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو 
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 المجاهدة 4-2-2 
 

المجهوووود  –ة منهوووا قصوووير فتووورةمووون الممارسوووة − وأنوووا ال أعنوووي بمبكووور  ةالمبكووور مراحووولفوووي ال 
 فووي يووووم ايمكوون انجازهوو موون األشووياء التووي الشخصووي ال غنووى عنووه. والتسووليم بووالطبع، ولكوون التسووليم لوويس

تسوووليماً  هالحيووووي* يقووواوم التسوووليم، وموووا يعتبوووراإلنسوووان . الوووذهن لوووه  راءه وهوووو يتشوووبع بهوووا؛ وكيوووان واحووود
ً إال نوعووو لووويسفوووي مراحووول الممارسوووة المبكووورة  ً مشوووكوك ا مطلوووب؛ أموووا  وراءهن وهوووب نفوووس يتخفوووى فيوووه مووو ا

ً  يهالووووعي البووودني فهوووو كوووالحجر وموووا يسوووم . الكيوووان  لووويس إاليكوووون خمووووالً  موووا فوووي البووودء، كثيوووراً  تسوووليما
السووويكي* وحوووده يعلوووم كيوووف يَُسووول  م، ولكنوووه عوووادة مسوووتتر إلوووى حووود بعيووود فوووي البووودء. عنووودما يسوووتيقظ الكيوووان 

 عندئووووذ يمكوووون معالجووووةلكيووووان كلووووه، وفووووي اادق السوووويكي*، يكووووون قووووادراً علووووى جلووووب تسووووليم مفوووواجئ وصوووو
نَووى عوون المجاهوودة.  إلووى أن يووتم. ولكوون وإزالتهووا بسووهولةالصووعوبات الباقيووة  وفيمووا بلووول هووذه النقطووة، ال غ 

ضووورورية إلوووى أن تنوووزل القووووة كسووويل مووون أعلوووى فوووي الكيوووان وتأخوووذ بزموووام المجاهووودة تظووول  عووودا ذلوووك
القليوول فاألقوول للجهوود الووذاتي − ولكوون حتووى  تاركووة فووأكثر،أكثوور موون الممووارس  الممارسووة، وتقوووم بهووا بوودالً 

علووى األقوول تظوول قائمووة إلووى أن  فووي حالووة مووا لووم تعوود المجاهوودة مطلوبووة، فووإن الحاجووة إلووى التطلووع واليقظووة
 على العقل والكيان الحيوي والبدن استحواذاً تاماً. القدرة اهلهيةتستحوذ 

 
 588:23شري أوروبيندو شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد 

 

 

 
 

يَُسووول  م المووورء  أن ىكوووذلك إلووو تظووولاليوغوووا سوووعي ومجاهووودة للتغلوووب علوووى الطبيعوووة الووودنيا − وهوووي 
خاليووة موون كوول  تخوويالتبصوودق إلووى نفوووذ وتووأثير أعلووى ويواظووب علووى التسووليم ويجعلووه تاموواً. وهووي ليسووت 

غوووا لهوووا قوانينهوووا وشوووروطها، . اليوتظهووور مووون حيوووع ال تحتسوووب تعقووول أو تووورابط، كموووا أنهوووا ليسوووت معجوووزة
 .تفرضها بالعنف معجزاتب مورتنجز األبأن  األلوهيةولست أرا كيف تستطيع أن تطالب 

 
. كووول كووول األموووانيوغوووا  منوووة ال توجووود  هوووذه اليوغوووا  منوووة ]مووون الخطووور  −  أنوووا لوووم أقووول أبووودا أن 

بشووور. ولكووون إتموووام ال التوووي يسوووعى فيهوووامثووول كووول المسووواعي العظيموووة فوووي ذلوووك يوغوووا لهوووا أخطارهوووا، مثلهوووا 
. هوووووذان هموووووا الشووووورطان لأللوهيدددددةاليوغوووووا ممكووووون لوووووو اتصوووووف المووووورء مركزيووووواً بالصووووودق واإلخوووووالص 

 الضروريان.
 
 

 612:23شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو 
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 التطلع 2-2-5

 

ً  األشوووياءا فيهووو تتحقوووقالحالوووة التوووي  يبلوووغ المموووارسالتطلوووع الشخصوووي ضوووروري إلوووى أن  ، وال تلقائيوووا
 .معرفةال موافقته والقليل منتطور إال يتقدم وي يحتا  فيها لكي

 

 1717:24أوروبيندو شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري 
 

 
 

 ضغط على الطبيعة.تهي قوة واعية فاإلرادة  أما التطلع نداء ل لوهية −
 

 566:23 يالد شري أوروبيندوشري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لم

 

 
 

حالوووة طبيعيوووة مووون  تكوووون هنووواك القووووا، بتجووواوتتنوووادي القووووا وتووودعوها. عنووودما أن  معنووواهتطلوووع أن ت
 حالة مركزة ولكن تلقائية.وهي التلقي الهادي، 

 

 566:23 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو

 

 
 

  ً يسوووتطيع التغلوووب علوووى قووووا الطبيعوووة األدنوووى بواسوووطة تطلعوووه  مووون النوووادر للغايوووة أن تجووود شخصوووا
، وإرادتوووه الشخصوووية وبووودون أي مسووواعدة؛ وحتوووى الوووذين ينجحوووون فوووي ذلوووك ال يحققوووون السووويادة المطلقوووة

 وللتضوووامن معهوووا القدددوة اهلهيدددة السوووتنزال. اإلرادة والتطلوووع ضوووروريان بووول مجووورد قووودراً موووا مووون الوووتحكم
التوووي تسوووتجيب لوووإلرادة الروحيوووة  بدددالقوة اهلهيدددةلوووب ال يتحقوووق إال موووع القووووا األدنوووى. التغ افوووي تعاملهووو

 وتطلع القلب السيكي*.
 

 1671:24 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو

 

 
 

لتطلوووع تمامووواً، ولكووون التطلوووع لوووه فاعليتوووه. فهوووو يحفوووظ الووووعي متفتحووواً االووووعي األعلوووى  يلبووويربموووا ال  
 الوعي األعلى.أسفل ل لكل ما يأتي، ويجذب إلى حالة إذعان خام في ولالمرء من الدخويمنع 
 

 1172:24 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو
 

 
 

موووون الطبيعووووي أنووووه كلمووووا كووووان التطلووووع مركووووزاً علووووى الهوووودف األوحوووود، كلمووووا كووووان التقوووودم أسوووورع.  
 د عليهووارغباتووه أو الكيووان البوودني بحركاتووه التووي اعتوواالصووعوبة تووأتي إمووا عنوودما يتوودخل الكيووان الحيوووي* ب

جفووواف ب شوووعر المموووارسفوووي الماضوووي − وهوووو موووا يحووودع موووع جميوووع ]ممارسوووي اليوغوووا  تقريبووواً. عندئوووذ ي
أن يثوووابر المووورء  المهوووم هوووواليوغوووا.  وجميوووع ممارسووو يعرفهووواعقبوووة  ر التطلوووع التلقوووائي. هوووذا الجفوووافويتعسووو

ابتوووة فوووي تلوووك الفتووورات المجدبوووة، فوووإن هوووذه الفتووورات تمووور، وبعووود وأال يقووونط. لوووو احوووتفظ المووورء بوووإرادة ث
 مرورها تكون هناك قوة أعظم للتطلع والتجربة.

 

 :569 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو
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نعووووم، هووووذا هووووو الطريووووق − شوووودة التطلووووع تجلووووب قوووووة التجربووووة، وبتكوووورار التجووووارب القويووووة، يووووأتي  
 التغيير.

 

 565:23 أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو شري

 

 
 

موووون الممكوووون أن يتطلووووع الموووورء دون أن يعبوووور عوووون تطلعووووه كلمووووات فووووي التطلووووع. ي ألال ضوووورورة  
 .بكلمات

 

 566:23 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو
 

 
 

يبقوووى حتوووى لوووو داخليووواً فهوووو قووود يكوووون شوووعوراً  ر −افكوووأال ضووورورة ألن يكوووون التطلوووع فوووي صوووورة  
 كان الذهن مشغوالً بالعمل.

 

 566:23 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو

 

 
 

الجوووذب ]إلنوووزال الووووعي األعلوووى  يوووأتي عوووادة مووون رغبوووة المووورء فوووي الحصوووول علوووى أشوووياء لذاتوووه  
ويتملوووك −  فيوووه  لكوووي ينوووزل الووووعي األعلوووى هذاتوووب هوووي ، فوووإن المووورء بووواألحراالتطلوووعفوووي − أموووا شخصوووياً 

 كلما زادت قوة النداء، كلما كان وهب الذات أشمل وأكمل.
 

 566:23 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو
 

 
 

عنصووور الرغبوووة فيموووا تفعووول وحتوووى فوووي ممارسوووتك، هوووذه هوووي الصوووعوبة. الرغبوووة  امتوووزا ال شوووك فوووي  
عنووودما تظهووور خيبوووة األمووول والتمووورد اإلحسووواس بالجهووود و عنووود بوووذلالصوووبر  درة علوووىهوووي سوووبب عووودم القووو

ال زعج. تووووربووووك وتتجلووووب مشوووواعر أخوووورا كمووووا أنهووووا  تتحقووووق النتيجووووة علووووى الفووووور، تحووووول دون  عقبووووات
حاجوووة داخليوووة فوووي الوووروح ونيوووة هادئوووة وراسوووخة بووول الرغبوووة،  شوووكالً مووون أشوووكاليكوووون التطلوووع  ينبغوووي أال
الرغبوووة لووويس سوووهالً بالنسوووبة  امتوووزا كلوووي مووون الالوووتخلص  ،بالتأكيووود. األلوهيدددة ونحووووالسوووعي  توجوووهعلوووى ال
توووي ال القدددوة، ولكووون لوووو نووووا المووورء علوووى الوووتخلص منوووه، فوووإن ذلوووك أيضووواً يمكووون تحقيقوووه بمعونوووة ألي فووورد

 .تسند
 

 566:23 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو
 
 

 
 
 
 

 
 

  . 
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ات حسووونة، فوووإن شوووهوات سووويئة سووووف توووأتي كوووذلك. ]فوووي هوووذه اليوغوووا  اإلرادة لوووو كانوووت هنووواك شوووهو 
ً ، أينموووا وجووودت الشوووهواتوالتطلوووع لهموووا مكانهموووا، ولكووون الشوووهوة ال محووول لهوووا.  تعلوووق  يكوووون هنووواك أيضوووا

 اليوغا. ب عالقة لهأسى عندما ال تتحقق الرغبة − كل ذلك ال و وعدم توازنتلهف طلب وتو
 

 567:23 يد المئوي لميالد شري أوروبيندوشري أوروبيندو، مكتبة الع

 
 

 
 

−  لمزيووودإلوووى ا صوووراعفوووي هووودوء وبووودون  أن يتطلوووعوموووع ذلوووك  ،ى المووورء بموووا ينالوووهرَضوووينبغوووي أن يَ  
تفووتح اليمووان واإلتطلووع، وال مووا هووو مطلوووب هووو، ال حاجووة إلووى الرغبووة والصووراعإلووى أن ينووال كوول شوويء. 

 .النعمة اهلهيةو− 
 

 567:23 لعيد المئوي لميالد شري أوروبيندوشري أوروبيندو، مكتبة ا
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 الهدوء والسالم والصمت 2-2-6

 

خوووواص، وتعريفهووووا لوووويس  معناهوووواكوووول موووون الكلمووووات: "السووووالم، السووووكون، الهوووودوء، الصوووومت" لهووووا  
 سهال:
  

 

 حالة خالية من التململ واالضطراب. :الهدوء 
 أي إزعا  أو تكدير − وهي أقل سلبية من الهدوء. ي ثر فيهايها ال حالة ال حركة ف :السكون 
جوووو بالراحوووة فوووي و بوووالخالصسووواً أكثووور إيجابيوووة حتوووى مووون السوووكون؛ وهوووو يحمووول معوووه إحسا :السوووالم 
 .نسجاماالستقرار ومن اال
ام مووون فوووي العقووول والكيوووان الحيووووي* أو حالوووة سوووكون عووو سوووكون توووامإموووا أن يكوووون حالوووة  :الصووومت 

 ال تقدر أي حركة سطحية على اختراقه أو تغييره. القوة بحيع
 
 

 641:23 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو
 

 
 

الووووذهن الهووووادي − الصووومت هووووو الخطوووووة التاليووووة، ولكوووون ال بوووود موووون ]تحقيووووق  هووووي األولووووى خطووووة ال 
ألفكووووار قادمووووة عليووووه أو وجووووود الهوووودوء؛ ومووووا أعنيووووه بالووووذهن الهووووادي هووووو وعووووي ذهنووووي بالووووداخل يوووورا ا

متجولووة حولووه، ولكنووه ال يشووعر أنووه هووو نفسووه يفكوور وال يتطووابق مووع األفكووار أو يعتبرهووا أفكوواره الخاصووة. 
يظهوورون طريووق  كمووا يموور عووابرو الووذهن الهووادي ولكنهووا تموور هنيووة خوواللقوود تموور األفكووار والحركووات الذ

و قووود ال يهوووتم بموووراقبتهم، ولكنوووه فوووي  بلووودة سووواكنة − قووود  يوووراقبهم الوووذهن الهوووادي ويعبووورون موووامووون مكوووان 
ً ويمكوون اكتسووابه بنبووذ األفكووار كليوو كلتووا الحووالتين ال ينشووط أو يفقوود هوودوءه. الصوومت أكثوور موون الهوودوء؛ موون  ا

يتحقووق بسوووهولة أكبووور بنوووزول مووون  الصووومت فوووي الخوووار ؛ ولكووون والهوودوء والتوووزام السوووكوتالووذهن الوووداخلي 
ه بوووالوعي الشخصوووي، وعندئوووذ واحتاللوووه أو إحاطتووو يشوووعر المووورء بوووه فوووي نزولوووه ودخولوووه بحيوووعأعلوووى − 

 .الشاسع]الكوني  شخصي ال غيرالوعي الشخصي إلى االندما  في الصمت  ينحو
 

 636:23 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو
 

 
 

 موووونتملموووول، وال وأضووووطراب اال خاليوووواً موووونالهوووودوء ]معنوووواه  أن يكووووون الووووذهن أو الكيووووان الحيوووووي  
 *الوووذهن أو الكيوووان الحيووووي نقوووول إن بالتحديووودفوووي كووول اتجووواه. و جوووذبتالتوووي مشووواعر الفكوووار واألتوووزاحم 

 .  كحركات سطحية يهمإل انوينظراألفكار والمشاعر من  لينمنفصهادئان، عندما يكونان 
 

السوووكون هوووو حالوووة أكثووور إيجابيوووة، فهوووو لووويس مجووورد خلوووو مووون التملمووول أو النشووواط المفووورط أو العنووواء.  
ً هوووودوء واضووووحإذا كووووان ال ً أو عظيموووو ا ال يزعجووووه أو ال يقوووودر علووووى إزعاجووووه أي شوووويء، عندئووووذ  اً أو شووووديد ا

 نقول أن السكون قد ترسُ.
 

 642:23 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو
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أي الوووذهن خوووالي عنووودما ال يكوووون فيوووه نقوووول إن ذهووون سووواكن هوووو اآلتوووي: وذهووون خوووالي  الفووورق بوووين 
نَووووة؛  سوووووافكوووور أو تصووووور أو نشوووواط ذهنووووي موووون أي نوووووع  إدراك جوووووهري باألشووووياء بوووودون أي  راء ُمَكوَّ

ال يقوودر أي إلووى درجووة أسوواكنة بوول أمووا فووي الووذهن السوواكن، فووإن مووادة الكيووان العقلووي نفسووها تكووون سوواكنة، 
طووالق، بوول أتووت أفكووار أو نشوواطات، فووإن منشووأها ال يكووون فووي الووذهن علووى اإل لوووشوويء علووى إزعاجهووا. و

السوورب يموور،  سوواكن:إنهووا تووأتي موون الخووار  وتعبوور الووذهن كمووا يعبوور سوورب موون الطيووور السووماء فووي جووو 
ت هادئووواً  الوووذهن السووواكن يبقوووىكوووذلك و يتووورك أي أثووور. أيسوووبب أي إزعوووا   دون أن ألوووف  فيوووهحتوووى لوووو مووورَّ

وونُ قوود  كأنووهالحوووادع عنفوواً،  شوودتعوورض ألصووورة أو  هن الووذي يحقووق هووذا . الووذيتبوودلج موون سووالم أبوودي ال س 
بسوووكونه  موووع االحتفووواظبقووووة وبشوودة، العمووول  علوووى حتووىونشووواط، الو بووودء العمووول  الهوودوء يكوووون قوووادراً علووى
ل موووان نفسوووه، بووول يتلقوووى مووون أعلوووى، أي شووويء موووالمتأصووول − ال يصووودر  يتلقووواه بووودون أي إضوووافات،  ويشوووك  
 ور.سعادة ونما يصحبها من ببهجة الحقيقة وواعياً بهدوء وبدون انفعال، و

 
 637:23 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو

 

 
 

السووالم أكثوور إيجابيووة موون السووكون − موون الممكوون أن يكووون هنوواك سووكون سوولبي هووو مجوورد خلووو موون  
فحسووووب، كمووووا يفعوووول  تحووووررالاالضووووطرابات والمشوووواكل، ولكوووون السووووالم دائموووواً شوووويء موجووووب ال يجلووووب 

 ً  من ذاته نوعاً من السعادة والهناء. السكون، ولكنه يجلب  أيضا
 

  ً مثوووول  هنوووواك أيضوووواً سووووكون إيجووووابي يصوووومد لكوووول مووووا يحوووواول اإلزعووووا ، وهووووو لوووويس هووووزيالً وباهتووووا
 .  جسيمالسكون السلبي، بل قوي و

 
 643:23 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو

 

 
 

 .التام ق يعطيان شعوراً بالتحرر والرضاالسالم فيه، إلى جانب حس السكون، انسجام واتسا 
 

 644:23 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو

 

 
 

بسووووالم مسووووتتب فووووي الكيووووان الووووداخلي حتووووى فووووي وجووووود اضووووطرابات علووووى الموووورء  .  شووووعوربووووالطبع 
لتسوووواوي العاديووووة قبوووول أن يبلووووغ ا *يغدي. فووووي الواقووووع، هووووذه هووووي حالووووة اليوووووالسووووطح هووووو شووووعور اعتيووووا

 والتعادل المطلق في كل كيانه. 
 

 649:23 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو

 

 
 

علووى  فووي الكيووان، لوون تقوودر ردود فعوول الكيووان الحيوووي األدنووى*عنوودما يرسووُ السووالم فووي كوول مكووان  
تصووووبح مجوووورد تووووأتي فووووي أول األموووور كموجووووات صووووغيرة علووووى السووووطح، ثووووم  هووووذه المضووووايقاتأن تهووووزه. 

الكيووان  دخووول فووي كلتووا الحووالتين ال تقوودر علووى إيحوواءات قوود ينظوور الموورء إليهووا أو ال يهووتم بووالنظر، ولكنهووا
 .صورة من الصورأو اإلزعا  بأي فيه أو التأثير  الباطني
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بحجووارة − لووو كووان الجبوول واعيوواً  جبوول قووذفب نسووتطيع أن نشووبه ذلووك نووالوويس سووهالً، ولكنذلووك شوورح  

سووويكون طفيفووواً وسوووطحياً لدرجوووة أنوووه ال  يووو ثر فيوووه  الموووسقووود يشوووعر بموووس الحجوووارة، ولكووون تمامووواً، فإنوووه 
 .ال يكون هناك أي رد فعل على اإلطالقعلى اإلطالق. وفي النهاية 

 
 649:23 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو

 

 
 

العقووول،  إذا توووواراشوووياء اإللهيوووة. توووأتي كووول األ يسوووود السوووالم، وفوووي السوووالمالعقووول  صووومتعنووودما ي 
 أعظم من العقل. التي هي ال ات الجوهرية*تسود 

 

 657:23 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو

 

 
 

لووويس شووويئاً غيووور مرغووووب فيوووه − ألن نوووزول السوووالم  ،كونهمووون األفكوووار وسووو هصووومت الوووذهن وتحووورر 
ً غالشاسوووع نوووزوالً كوووامالً مووون أعلوووى يحووودع  عنووودما يصووومت الوووذهن، ومووون هوووذا الهووودوء الشاسوووع ينتشووور  البوووا

يتواجووود السوووالم  عنوودما كووول مكووان. ولكووون إلووى أعلوووى العقووول وسوووعه موونالصوووامتة بكوول اإللهيووة الوووذات  وعووي
االنوووودفاع وشووووغل  التافهووووة المعتووووادةه أفكووووارب يحوووواول العقوووول الحيوووووي* أو العقوووول اآللووووي والصوووومت الووووذهني

 بكووولت ـ   كوووسَ ـيُ نبوووذ ويب علوووى المموووارس فعلوووه ]فوووي تلوووك الحالوووة  هوووو أن . موووا يجوووفوووي الوووذهن الخوووالي الفووورال
علوووى األقووول  فوووي الوووذهن والكيوووان الحيووووي* الشوووامل السوووالم والهووودوء ، حتوووى يسوووتتبهووو الء الووودخالءعنايوووة 

فعووول ذلوووك علوووى أحسووون صوووورة لوووو احتفظوووت بإرادتوووك قويوووة  مووون وف تكوووون قوووادراً علوووىأثنووواء التأمووول. سووو
  وصامتة.

 
 638:23 مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو شري أوروبيندو،

 

 
 

 الصووومت التلقوووائي هووووذلوووك  موووع، وال يتوووأتى للجميوووع علوووى الفوووور تووودوم  جعووول حالوووة الصووومت التلقوووائي 
بوووأي نشووواط  يتوووأثرموووا يجوووب أن ينموووو فوووي المووورء إلوووى أن يسوووتتب الصووومت الوووداخلي المسوووتديم − صووومت ال 

 زعا .اإلهجوم أو للحتى بأي محاولة  والخارجي، 
 

أن ب أن يترسوووُ إلوووى الحالوووة التوووي تصوووفها توضوووح بدقوووة نموووو الصووومت الوووداخلي. هوووذا الصووومت يجووو 
يصوووبح فوووي النهايوووة أساسووواً لكووول التجوووارب واألنشوووطة الروحيوووة. ال يهوووم إذا كوووان المووورء ال يعلوووم موووا ذا يووودور 

فوووي إحوووداهما بالوووداخل وراء الصووومت. فهنووواك حالتوووان ضوووروريتان فوووي اليوغوووا لتطوووور الكيوووان الوووداخلي . 
يَعٌّووووم الصوووومت كوووول شوووويء وال يكووووون هنوووواك أي فكوووور أو شووووعور أو حركووووة حتووووى لووووو كووووان الموووورء يعموووول 

وعوووي جديووود فعووواالً ويجلوووب المعرفوووة والبهجوووة والحوووب  يراآلخووورين. وفوووي الحالوووة الثانيوووة يصوووخارجيووواً مثووول 
. ئدينالسوووا هووودوءالصووومت أو ال دون أن يووو ثر كووول ذلوووك علوووىومشووواعر روحيوووة أخووورا ونشووواطات داخليوووة، 

وفووورال وتحووورر  تخفوووفحالوووة  ووريتان لنموووو الكيوووان الوووداخلي. الصووومت المطلوووق، وهوووكلتوووا الحوووالتين ضووور
 سندها عندما تأتي.يعـ  د الحالة األخرا ويُ 
 

 648:23 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو
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فوووالوعي كثيوووراً موووا يكوووون مثووول وعووواء  احوووتفظ بالهووودوء وال تبوووالي لوووو كوووان الهووودوء لفتووورة موووا خاليووواً؛ 
وويجووب تفريغووه موون محتوياتووه المُ  ً طَ لَـ خَّ لوهلووة إلووى أن يمكوون  ة أو غيوور المرغوووب فيهووا واالحتفوواظ بووه فارغووا

موورة  وعوواءه هووو موولء البُ ـن  ووجَ ملوو ه بأشووياء جديوودة وصووادقة وصووحيحة ونقيووة. الشوويء الوحيوود الووذي يجووب تَ 
ثنووواء، انتظووور وافوووتح نفسوووك إلوووى أعلوووى، وادع السوووالم للنوووزول أخووورا بالمحتويوووات القديموووة العكووورة. فوووي األ

 ، ومتى أتى السالم، ادع البهجة والحضرة.بدون تلهف أو تململو في الصمت بهدوء تام وبثبات
 

 641:23 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو

 
 

 
 

 ألحووووال، وفوووي جميوووع أجوووزاء الكيوووان. هوووو التعوووادل والسوووالم فوووي جميوووع ا *يغأول أسوووس المقوووام اليوووو 
حسووب ميوول الطبيعووة، إمووا نـووـور )يجلووب معووه معرفووة( أو قـووـوة )تجلووب معهووا شوودة علووى بعوود ذلووك،  يووأتي قوود

وديناميكيوووة متعوووددة األنوووواع( أو هنووواء دائوووم )يجلوووب معوووه حوووب وبهجوووة الوجوووود(. ولكووون السوووالم هوووو الشووورط 
 األول وبدونه ال يمكن أن يستقر أي شيء  خر.

 
 656:23 أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو شري
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 الصدق 2-2-7
 

معنووواه أن تقصووود موووا تقوووول، وأن تشوووعر بموووا  لصووودقأكثووور مووون مجووورد األمانوووة. ا شوووملالصووودق يمفهووووم  
ُ دَّ ـتَووو  األلوهيدددةأن يكوووون أداة . وحيوووع أن المموووارس يتطلوووع* إلوووى موووا تنويوووهفي اً جووواد ن تكووووننوووه، وأعل  عيه وت
أي حوووافز أو إرادة سووووا  يووورفضفوووي تطلعوووه، وأنوووه  بالفعوووليعنوووي أنوووه جووواد  صووودقهمعهوووا، ف فوووي وحووودةو

 .األلوهيةحافز وإرادة 
 

 112، ص 1:74، 1هداية من شري أوروبيندو، مجلد 

 

 
 

 قووووول:ت أن علووووىمعنوووواه ببسوووواطة أن اإلرادة يجووووب أن تكووووون إرادة صووووادقة. لووووو اقتصوووورت  الصوووودق  
قمووووت بأفعووووال ال تتسووووق مووووع تطلعووووك، أو اتبعووووت شووووهواتك أو فتحووووت نفسووووك لتووووأثيرات ثووووم  " أنووووا أتطلووووع"

 .  صادقةمعاكسة، فإن إرادتك ال تكون 
 

 561:23 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو

 

 
 

م نفسوووك أكثووور وحووودها، وأن تَُسلوووـ    الحقيقدددة اهلهيدددةمعنووواه أن ترغوووب  صوووادقاً كووول الصووودقأن تكوووون  
، وأن هدحووووورغبووووات الشخصووووية عوووودا هووووذا التطلووووع ، وأن تنبووووذ كوووول المطالووووب والاألم اهلهددددـيةوأكثوووور إلووووى 

 أيبووودون  مطلووووب منوووكالعمووول ال نهووواأل ت ديهووواوأن  لأللوهيدددةفوووي الحيووواة  ونشووواطاتك تهوووب كووول أفعالوووك
 .  الحياة اهلهية. هذا هو أساس ااألنا فيهمن ل خ  دَ تَ 

   
 215:23 مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو شري أوروبيندو،

 

  
 

فوووي طبووواعهم ميوووزات وعيووووب متشوووابكة ال يمكووون فصووولها بعضوووها هنووواك النووواس ُمَخلَّطُوووون دائمووواً، و 
يتصووف بووه فووي قوود ن، أو مووا ياآلخوورأن يبوودو عليووه فووي نظوور عوون بعووض. مووا ينشووده اإلنسووان، أو مووا يريوود 
− قووود يختلوووف اختالفووواً تامووواً عموووا هوووو عليوووه فوووي الواقوووع أو فوووي ناحيوووة مووون طبيعتوووه أو فوووي بعوووض عالقاتوووه 

ً عالقوووات أخووورا أو فوووي ناحيوووة أخووورا مووون طبيعتوووه. أن يكوووون المووورء  ومسوووتقيماً ومتفتحووواً بصوووورة  صوووادقا
مطلقووة لوويس إنجووازاً سووهالً بالنسووبة للطبيعووة البشوورية. وهووو إنجوواز ال يقوودر الموورء علووى تحقيقووه إال بالسووعي 

، وهوووذان تهوووافوووي مراقبال تسووواهل فيوووه صووورامة فوووي فحوووص الووونفس، وتووودقيقاً  الروحوووي − وبلوغوووه يتطلوووب
ووون الشووويء الوحيووود الوووذي واصووولين فوووي اليوغوووا. يهموووا الكثيووورون مووون الممارسوووين والال يقووودر عل متطلبوووان يَُمك  

عووو و المموووارس ينيووور الوووذي اهلهدددي الجدددودهوووذا اإلنجووواز هوووو  المووورء مووون مويُ علوووى نفسوووه  هيُطل  موووا هوووو  قَوووو  
 .فيه ال  *-الواحدوتجاوبه التام مع عمل موافقته الممارس  ذلك على شرط أن يعطيوناقص فيه. 

 

 561:23 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو
 

 
 

الجوووهري التووام فووي  صوودقالشوورط الوحيوود للووتخلص موون األشووياء ]غيوور المرغوبووة فووي الكيووان  هووو ال 
إلصووورار التوووام علوووى الحقيقوووة وال شووويء غيووور الحقيقوووة. عندئوووذ يكوووون جميوووع أجوووزاء الكيوووان، وهوووذا معنووواه ا

، وتفوووتح متووويقظ للنوووور، وإحسووواس بوووالقلق واالضوووطراب عنووودما يوووأتي بووودون تهووواودهنووواك اسوووتعداد لنقووود ذاتوووي 
  يطهر الكيان كله في النهايةذلك ؛ الزور

 

 562:23 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو



32 
 

 
 

وووأهوووم    أموووامي المووورء ويتظووواهر ـشووويء لتطهيووور القلوووب هوووو اإلخوووالص المطلوووق. ]وذلوووك معنووواه  أال يَدَّع 
*، بووول ينظووور نظووورة وروغدددال، أو مووون نفسوووه أو مووون األلوهيدددةن نفسوووه، أو يلجوووأ إلوووى اإلخفووواء والكتموووان مووو

ويرغوووب بوووإخالص فوووي تقويمهوووا. الوقوووت ال يهوووم كثيووورا ]فوووي هوووذه الحالوووة ؛ بووول يجوووب أال بأمانوووة حركاتوووه 
مهمووووة الحيوووواة كلهووووا. تطهيوووور  األلوهيددددةضوووون الموووورء بوقتووووه وأن يكووووون مسووووتعداً ألن يجعوووول البحووووع عوووون ي

جووود فوووي ت كواليوووأس ألنووو شوووعر بوووالقنوطمووون أن ت القلوووب هوووو، فوووي النهايوووة، إنجووواز ال يسوووتهان بوووه؛ وال فائووودة
 يبوووودأبوووواإلرادة الصووووادقة والموقووووف الصووووادق،  تتمسووووكأشووووياء مووووا زالووووت تحتووووا  إلووووى تغييوووور. لووووو  كنفسوووو

، وكوووذلك تنموووو القووووة وبي وووـنين ينومحووودد ينواضوووح انغووودويفوووي النموووو، و فووويمووون الوووداخل  لهوووامالحووودس واإل
ً علوووى إتباع عنوووك وتبووودأ فوووي  األلوهيدددة: وعندئوووذ وحتوووى قبووول أن ترضوووى عووون نفسوووك، سترضوووى هموووا أيضوووا

محفووووف بوووالخطر ألعظوووم شووويء المتعجووول والنوووتش السووحب الحجووواب الوووذي تحموووي بوووه نفسوووها وراغبيهوووا موون 
 لإلنسانية أن تتطلع إليه.يمكن 

 

 913:23 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو
 

 

 
 

 .مخلصال قلبقيمة ال ال تعادل في قيمتها في العالم كل القوا الخارقة 
 

 1642:24 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو
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 لموافقةا 2-2-2

 

ينطبووق هووذا . فووي هووذا العووالم مبنووي علووى أن الفوورد يملووك قوودراً معينوواً موون حريووة اإلرادة مووا يحوودعكوول  
التسوووليم إلوووى  صوووحيح أن –موافقوووة المموووارس ضووورورية فوووي كووول خطووووة  أنالممارسوووة أيضووواً حيوووع  علوووى

يجووب التسووليم ولكوون هووذا األنووا،  هووو الطريووق الووذي يفلووت بووه الممووارس موون الجهوول واالنفصووال و األلوهيددة
 نابعاً من إرادته الحرة. كل خطوة فيأن يكون 

 

 598:23 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو
 

 
 

  قتووووهموافأن يعطووووي الممووووارس تقوووودران علووووى فعوووول كوووول شوووويء بشوووورط  النعمددددة والقدددددرة اهلهيتددددين 
مغووزا الممارسووة. ولكوون ذلووك قوود يحتووا   ك هووو كووللووالممووارس موونح موافقتووه الكاملووة،  ذالتامووة. أن يووتعلم 

 . إلوووى وقوووت، إموووا نتيجوووة آلراء فوووي الوووذهن أو شوووهوات فوووي الكيوووان الحيووووي* أو خموووول فوووي الووووعي البووودني
 هووذه القوووة عنوودما يوودعو الموورء القددوة اهلهيددةإزالتهووا ممكنووة بمعونووة  إن كانووتوال مفوور منهووا،  أمووورهووذه 

 .إلى  العمل
 

 583:23 مئوي لميالد شري أوروبيندوشري أوروبيندو، مكتبة العيد ال
 

 

 اإلرادة 2-2-:
 

، ةمسوووتديم لوووم يسوووتتب بصوووورة ،مووون الوووداخل اإلرادة األعموووقأو  مووون أعلوووى القدددوة عمووولطالموووا أن  
 تكون اإلرادة الذهنية ضرورية.

 

 1717:24 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو

 

 
 

 إال لو توفرت في الممارس إرادة ونية التحقيق. ودائمة حاسمة بنتائج تأتيال أيضاً  القوة 
 

 1717:24 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو

 

 
 

ً  تووهإراد اسووتخدم الموورءلووو   ، وحتووى لووو كووان الووتعلم بطيئوواً، فإنووه يطيوووع ، فووإن سووائر الكيووان يووتعلمدائمووا
ً والنشوووواط  لالعموووو ميووووت، وعندئووووذ فووووي  خوووور األموووور اإلرادة ً ولوووويس إلرادةَ لوووو وفقووووا لوووودفعات والرغبووووات ل تبعووووا
 .الحيوية

 

 1719:24 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو

 

 
 

 لووووتحكم فووووي الطبيعووووةل ةالرئيسووووي داةاأل نسوووواناإلرادة جووووزء موووون الوووووعي، وينبغووووي أن تكووووون فووووي اإل 
 .البشرية

 

 1721:24 ميالد شري أوروبيندوشري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي ل
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  ُ  ملي الفعل ]الصحيح  أو تمنع الفعل الخاطئ هي اإلرادة.الطاقة التي ت
 

 1718:24 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو

 

 
 

؛ القدددوةأن تنوووادي هوووو لوووم تكووون قوووادراً علوووى اسوووتخدام إرادتوووك لوووو  الطريوووق الوحيووود المفتووووح أماموووك 
، يكوووون ذلوووك أفضووول مووون أن تكوووون سووولبياً للغايوووة كوووالم يوووأتي مووون العقوووللوووو ناديوووت بعقلوووك وحوووده أو بوحتوووى 

ً  لوووو− ألن الووودعاء الوووذهني، حتوووى  لهجموووات ]القووووا المعاديوووة ومستسووولماً  فوووي جلوووب القووووة  لوووم يووونجح فوريوووا
ن أ ال يسوووتبعديووونجح فوووي النهايوووة. كووول شووويء يتوقوووف علوووى ذلوووك. ، فإنوووه الووووعياإلدراك و عادةاسوووتوفوووي 

تووزداد القووودرة الوووعي الووداخلي،  تووزداد سوويادةومعانوواة، ولكوون بقوودر مووا  إظووالميكووون فووي الوووعي الخووارجي 
أي  ال يكوووون لهووواالووووعي الوووداخلي،  اكتمووولإذا حتوووى موووا ، إلوووى الخلوووف والخوووار  دفوووع هوووذه األشوووياءعلوووى 
 الكيان. االستقرار فيتقدر على لمسات خارجية ال وجدت تكون مجرد − وإذا  دائم وجود

 
 336:25 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو

 

 
 

وور نفسووك دائمووا   أنووك م قتوواً  بووداموجووودة، وأنووك قوود شووعرت بهووا، وأنووه حتووى لووو  القددوة اهلهيددةأن بووذَك  
، فهووي مووا زالووت موجووودة وسوووف تتغلووب بالتأكيوود. متووى المنووال لووو بوودت هووي بعيوودة بهووا أو فقوودت إدراكووك

 .األلوهيةقوماً وتولتهم، فإنهم ينتمون بعد ذلك إلى  وةالقت ـسَّ ـَ م
 

 1717:24 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو
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 اإليـمـان 12-2-2
 

فووي  ثبووت نفسووها بعوودمحووة موون حقيقووة لووم تشوويء يسووبق المعرفووة ولوويس شوويئاً يووأتي بعوودها. وهووو ل اإليمووان 
 العقل كمعرفة.

 

 576:23 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو
 

 
 

مووون المموووارس لووويس إيمانووواً جووواهالً ولكنوووه إيموووان مضووويء، إيموووان المطلووووب اإليموووان بووواألمور الروحيوووة  
يموووان بأنوووه أعموووى ألن اإليموووان يووورفض أن اإل وصووومفوووي النوووور ولووويس فوووي الظلموووة. العقووول المفكووور المتشوووكك ي

تعكوووز ال يهوووو و –يبحوووع عووون الحقيقوووة وراء المظووواهر  فهوووو − حقوووائق مظهريوووة ينقووواد إلوووى مظووواهر خارجيوووة أو
 هوووو حووودس ال يكتفوووي بانتظوووار تجربوووة تبووورره، بووول يووو دي، وال. اإليموووان حووودسالبوووراهين واألدلوووةعكوووازي  علوووى
 موونوعنوودما أو. نفسوويكتشووف بعوود فتوورة الطريووق إلووى شووفاء أ، بالشووفاء الووذاتي موونعنوودما أو. ةتجربووالإلووى نفسووه 

ل*،  توووه بالشوووك وأتبع تلوووى فهوووم عمليوووة التحوووول واكتشووواف أسووورارها. ولكووون لوووو بووودأإفوووي النهايوووة  أصووولبوووالتََحو 
  تيرحلفي  اً بعيد المضيمل في هل يحق لي أن   بمزيد من الشك،

 

 166:22 دوشري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبين
 

 
 

لوون يووو من بوودون برهوووان  أنووه ييعنووو قائلهووا أنعبووارة "إيمووان أعموووى" ال معنووى لهوووا فووي الحقيقووة. أظووون  
ولكووون االسوووتنتا  الوووذي نصووول إليوووه بعووود برهوووان لووويس إيمانووواً، بووول هوووو معرفوووة أو رأي ذهنوووي. اإليموووان  −

ال يوجوووود برهووووان  يسوووبق البرهووووان أو المعرفووووة وهووووو يسوووواعدك علووووى الوصوووول إلووووى المعرفووووة أو التجربووووة.
 .األلوهية، لكنني لو  منت باهلل، أستطيع أن أصل إلى تجربة هللاعلى وجود 

 

 572:23 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو

 

 
 

فوووي  ذلوووك اإليموووان ال يعتمووود علوووى التجربوووة؛ بووول يتواجووود قبلهوووا. عنووودما يبووودأ المووورء اليوغوووا، ال يكوووون 
الحيووواة الروحيوووة  علوووىاليوغوووا و ال ينطبوووق علوووىتجربوووة، ولكووون بنووواًء علوووى إيموووان. وذلوووك  العوووادة بنووواًء علوووى
، المكتشووووفون والمخترعووووون ضوووواً. جميووووع رجووووال التحقيووووق واإلنجووووازالحيوووواة العاديووووة أي علووووىفحسووووب، بوووول 

يوووأتي البرهوووان أو تُنَجوووز المهموووة، أن اإليموووان إلوووى مضوووون قووودماً اسوووتناداً علوووى والمبووودعون فوووي المعرفوووة، ي
موووا يسوووتمرون علوووى الووورغم مووون اإلحبووواط والفشووول والووودحض والووورفض ألن شووويئاً موووا فووويهم يخبووورهم أن وهوووم 

الشووويء الوووذي يجوووب أن يتبعووووه وينجوووزوه. راماكريشووونا* ذهوووب حتوووى إلوووى إنوووه هوووو الحقيقوووة و ي منوووون بوووه
ن اإليمووان األعمووى هووو النوووع الوحيوود أجوواب قووائالً بووأ،  "هوول اإليمووان األعمووى خطووأ" لمووا سووأل هدرجووة أنوو

، ألن اإليموووان إموووا أن يكوووون أعموووى، أو أنوووه يكوووون شووويئاً  خووور غيووور الوووذي يسوووتحق هوووذا االسوووم ن اإليموووانمووو
 ً  يصل إليه المرء بعد تفكير، أو قناعة بعد إثبات أو معرفة بعد تأكد. اإليمان: استنتاجا

 

نا  ز بعوود، موووع أن العـووـارف بوووداخلنَجوواإليمووان هووو شوووهادة الووروح علووى شووويء لووم يظهوور أو يتحقوووق أو يُ  
 يشوووعر، حتوووى بووودون أي إشوووارات أو عالموووات، أنوووه حوووق أو جووودير للغايوووة بوووأن يُتَووواَبع ويُنَجوووز. هوووذا الشووويء

أيووون هوووو ورفوووض.  وثوووار عقووول وحتوووى لوووو تمووورد الكيوووان الحيووووي*وم حتوووى لوووو تشوووكك الأن يوووديمكووون بوووداخلنا 
كوون شوويئاً مووا لشووك والظووالم  وليموور بفتوورات طويلووة موون اإلحبوواط والفشوول وا ملووويوغووا المووارس  ذاك الووذي

حوووق، وهوووو ال يشوووعر ال يتبوووع هأنوووب، ألنوووه يشوووعر هحتوووى علوووى الووورغم منووو ومبووول يووود ،بوووداخل المموووارس يسووونده
 بذلك فحسب، بل إنه يعــلــمه. 
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موجوووودة وأنهوووا  األلوهيدددةاإليموووان الجووووهري فوووي اليوغوووا، والوووذي هوووو متأصووول فوووي الوووروح، هوووو أن  
ال قيمووة ألي شوويء  خوور فووي الحيوواة بالمقارنووة بهووا. الشوويء الوحيوود الجوودير بووأن يسووعى الموورء إليووه − وأنووه 

إنوووه حتوووى لوووو كانوووت طبيعتوووه مليئوووة  و مختوووار للحيووواة الروحيوووة، بووول أقوووولطالموووا  مووون المووورء بوووذلك، فهووو
بالعقبوووات ومفعموووة بوووالنكران والمصووواعب، وحتوووى لوووو لوووزم عليوووه أن يكوووافح أعوامووواً عديووودة، فوووإن االختيوووار 

 قد وقع عليه للنجاح في الحياة الروحية.
 

يوووه − إيموووان يتواكوووب موووع الرشووود والفطنوووة − اإليموووان بأنوووه لوووو   هوووذا هوووو اإليموووان الوووذي يجوووب أن تُنَم  
موجووودة، ولووو كانووت قوود نادتووك ودعتووك إلووى الطريووق )كمووا هووو واضووح(، فووال بوود أن تكووون  األلوهيددةكانووت 
سوووتمع بأنوووك يجوووب أال ت وأن تووو منوراء وخوووالل وعلوووى الووورغم مووون جميوووع المصووواعب.  هدايدددة يلهيدددةهنووواك 

ي ذالتسووورع الحيووووي* المتملمووول الووو نوووداء تسوووتمع إلوووى وأالالمعاديوووة التوووي تووووحي بالفشووول  إلوووى األصووووات
وووَع هوووذه األصووووات المعاديوووة. وأال يُ  تظووون:  جعووول النجووواح مسوووتحيالً، أوت مهولوووةوجوووود مصووواعب ب تووو منَرج  

لموقوووف الوووذي يتخوووذه ، بووول أن تتخوووذ ا"لوووم تظهووور نفسوووها بعووود، فإنهوووا لووون تفعووول ذلوووك أبوووداً  األلوهيدددةأن  "حيوووع
إلوووى أن أنجوووح − فوووي طريقوووي كووول مووون يعقووود العوووزم علوووى تحقيوووق هووودف عظووويم وصوووعب: " سأمضوووي قووودماً 

 األلوهيددددة، فإنووووه يضوووويف إلووووى ذلووووك: "باأللوهيددددةعلووووى الوووورغم موووون جميووووع المصوووواعب". أمووووا الموووو من 
 جميووووع المصوووواعب إلووووى أن سووووأثابر علووووى الوووورغم موووونموجووووودة، وبحثووووي عنهووووا ال بوووود أن يكلوووول بالنجوووواح. 

 أجدها".  
 

 572:23 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو

 

 
 

وال شووويء غيرهوووا، فوووإن نجووواحي أكيووود، موووا علوووي إال أن أمضوووي  األلوهيدددة: "حيوووع أننوووي أرغوووب قووول 
نفسوووها هنووواك لتقوووودني سوووراً إليهوووا بطريقتهوووا الخاصوووة وفوووي  األلوهيدددةقووودماً بكووول ثقوووة، وسووووف تكوووون يووود 

". هووذا يجووب أن يكووون دعووا ك دائموواً. كوول شوويء  خوور قابوول للشووك، إال هووذا: أن موون يرغووب أوانهووا الخوواص
، فهووذه حقيقووة م كوودة وأكثوور تأكيوودا موون أن اثنووين واثنووين األلوهيددةسيصوول إلووى  ال شوويء غيرهوواو األلوهيددة
داً لووه أربعووة. هووذا هووو اإليمووان الووذي يجووب أن يحووتفظ بووه كوول ممووارس فووي قوورار قلبووه، ليكووون سوونتسوواوي 
ة. موووا يمنعوووك مووون اإليموووان هوووو هوووذه اآلراء الخاطئوووة التوووي موووا توووزال نوووحكووول زلوووة وكووول صووودمة وكووول مفوووي 

 تلقي بظاللها على عقلك وتمنعك من التحقيق. إذا نبذتها جانبا سينقصم ظهر الصعوبة.
 

 884:23 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو
 

 
 

كووول مووون نوووادوا  يعرفهوووا والحمايوووة ]التوووي يجلبهوووا  هوووي تجربوووة ا دددم الجاللدددةقووووة  تجربتوووك بخصووووص 
. ال تسووومح ألي همبوقلووو مووون يرجونهوووا عووون الوووذينأبوووداً  الحمايوووة ال تتوووأخراالسوووم بووونفس اإليموووان والتوكووول. 

أعظووم لالسووتمرار والوصووول إلووى الهوودف موون  درةظووروف خارجيووة بووأن تهووز إيمانووك؛ فووال شوويء يعطووي قوو
ً ولكووون ، سووونداني هوووذا اإليموووان. المعرفوووة والمجاهووودة السوووند األعظوووم  يظووولاإليموووان  فوووإنكانوووت قوتهموووا،  أيوووا
 على الرحلة ]نحو التحقيق الروحي .

 
ا وافوووتح كيانوووك أكثووور وأكثووور موووالوووذي يرعووواك. توكووول عليه األمحوووب كوووذلك الحمايوووة موجوووودة فوقوووك، و 
 ك دائماً. ان يديو ]التي تشكو منها الهجمات ان صديا − عندئذ مله
 

 347:25أوروبيندو  تبة العيد المئوي لميالد شريشري أوروبيندو، مك
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 بر والمثابرةالص 11-2-2
 

ر فووووي انفتوووواح األبووووواب يهنوووواك دائمووووا صووووعوبات فووووي المراحوووول األولووووى وعرقلووووة فووووي التقوووودم وتووووأخ 
الداخليووووة إلووووى أن يووووتم إعووووداد الكيووووان. لووووو كنووووت تشووووعر بسووووكينة وومضووووات النووووور الووووداخلي كلمووووا جلسووووت 

بحيوووع تفقووود القبضوووة الخارجيوووة واالضوووطرابات الحيويوووة*  يوووزداد قووووةالوووداخلي  للتأمووول، ولوووو كوووان الحوووافز
ً تقووودميكوووون بالفعووول قوتهوووا، فوووإن ذلوووك  ً  ا . طريوووق اليوغوووا طويووول، وكووول شوووبر مووون األرض يجوووب أن عظيموووا

نحوووو والمثوووابرة  هوووي الصوووبر التوووي يحتوووا  إليهوووا المموووارسالفضوووائل أول ب ضووود مقاوموووة شوووديدة، وَسوووكتَ يُ 
 أي صعوبة أو تأجيل أو فشل ظاهري.من  تزعزعيلذي  ال واإليمان ا هدف واحد

 
 631:23أوروبيندو  شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري

 

 

 
 

القووودرة المطلوبوووة فوووي اليوغوووا هوووي القووودرة علوووى تحمووول الجهوووود والمصووواعب والمشووواكل بووودون إعيووواء  
 أو يتخلى عن هدفه أو نيته.أو تململ وبدون أن يقلع المرء عن السعي أو تثبيط أو إحباط 

 
 623:23أوروبيندو  شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري

 

 
 

مووون ال يملوووك الشوووجاعة علوووى مواجهوووة الحيووواة وصوووعابها بصوووبر وثبوووات، لووون يقووودر أبووودا علوووى التغلوووب  
علووووى مصوووواعب الممارسووووة الداخليووووة األعظووووم منهووووا. أول درس علووووى اإلطووووالق فووووي هووووذه اليوغووووا هووووو أن 

 .الشا تي* اهلهيةيواجه المرء الحياة ومحنها بذهن هادي وشجاعة راسخة وتوكل تام على 

 
 631:23أوروبيندو  شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري

 

 

 
 

بثبوووات وبقلوووب ال " –أن يحووواول دائمووواً  عليوووهبووول ، "سوووأحاول مووورة أخووورا"أن يقوووول المووورء: ال يكفوووي  
 كووان ذلووكالجيتووا*. أنووت تتحوودع عوون خمووس سوونوات ونصووف، كمووا لووو قووول علووى حسووب ، "يعوورف القنوووط

تغييووور طبيعتوووه  يووونجح فووويي* الوووذي غك الهووودف ]هووودف اليوغوووا ، ولكووون اليوووووقتووواً هوووائالً لتحقيوووق مثووول ذلووو
 ً  ال بوود مووونالقصووير الملموسووة الحاسووومة فووي مثوول هووذا الوقووت  ال دد -الواحدددوالحصووول علووى تجربووة  جووذريا

. لووم يقوول أحوود أبووداً أن التغيوور الروحووي شوويء سووهل؛ الطريووق الروحووي رين علووىن النووادعوودائيالاعتبوواره موون 
كوووان الموووورء بوووالتحقيق. لووووو  للغايووووةجووودير  ولكنووووهصوووعب  هنووووإيقولوووون جميووووع البووواحثين الووووروحيين  بووول إن
بووودون حياتوووه كلهوووا  ن يهبهووواأل مسوووتعداً بووود مووون أن يكوووون ، فوووال أكثووور مووون أي شووويء  خووور األلوهيدددة يرغوووب
 تذمر من الصعوبة.عمل أو الو وقتالضن بتبرم أو 

 
 625:23 أوروبيندو شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري
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أن يوو من الموورء ويثووق فووي هوودوء . يعرقوول بوول علووى العكووس، فهووو ال ينفووعالصووبر خطووأ دائموواً،  فقوودان 
نفسووه واسووعاً أن يفووتح  إال مووا علووى الموورءلممارسووة؛ وفيمووا عوودا ذلووك لسوواس األفضوول هووو األ وسووكينة: ذلووك

اً هادئووواً وثابتووواً. إنوووه يجوووب أن يكوووون دائموووف، شوووديداً للغايوووة *، وحتوووى لوووو كوووان هوووذا التطلوووعتطلوووعوأن يللتلقوووي 
للوعووواء  مسوووتفيضمووورة واحووودة، بووول يوووأتي بعووود إعوووداد  بأكملوووه علوووىالشوووامل ال يوووأتي  *يغالتحقيوووق اليوووو

 اآلدمي، وذلك قد يحتا  إلى وقت طويل.
 

 625:23 أوروبيندو د المئوي لميالد شريشري أوروبيندو، مكتبة العي
 
 

 
 

التجووووارب كووووان ببسوووواطة أنووووك قوووود كونووووت  راءك الخاصووووة ت إلووووى ُحووووم  عنوووودما لَ  كنووووت أعنيووووهمووووا  
بهوووذا المعيوووار، وألن هوووذه  الحديثوووة كبخصووووص موووا كنوووت تريوووده مووون اليوغوووا وكنوووت دائموووا تقووويس تجاربووو

ا كنوووت تقوووول لنفسوووك: "إنهوووا معيوووارك، سووورعان مووو حسوووب التجوووارب لوووم تكووون حسوووب توقعاتوووك أو جوووديرة
َضووك فووي كوول خطوووة لوورد فعوول أو لنكوووص كانوو سووخطكعديمووة القيمووة، إنهووا ال شوويء".  يقفووان فووي  اهووذا َعرَّ

ب يعلوووم أن البووودايات الضوووئيلة  *يغ. اليووووكتطوووور طريوووق أهميوووة عظموووى وأنوووه يجوووب االحتفووواء  ذاتالُمَجووور  
ً أ ي يعلوووماليووووغ. واالسوووتعانة بالصوووبر للسوووماح لهوووا بوووالنموبهوووا و ال ، الوووذي  موووثالً  ، أن الهووودوء المحايوووديضوووا

الوووذي سوووالم ال نحوووو، هوووو الخطووووة األولوووى المتلهوووف أي نووووع مووون الرضوووا المموووارس الحيووووي*يجووود فيوووه 
هموووا القطووورات األولوووى مووون  ،أو رعشوووة النشووووة الضوووئيلة ةالضوووعيف لمسوووة الهنووواءأن يعلوووم ، والفهوووم يتخطوووى

وان هوووو مفتووواح أبوووواب الر يوووة والتجربوووة الداخليوووة، محووويط مووون الهنووواء الووودائم، وأن لعوووب األضوووواء أو األلووو
يووو دي فوووي النهايوووة إلوووى البووودن فوووي سوووكون مركوووز هوووو اللمسوووة األولوووى لشووويء ب يمسوووكوأن النوووزول الوووذي 

يحووورص علوووى أال يوووزعج هوووذه التطوووورات و . وهوووو لوووذلك يتسووولح بالصوووبر؛ األلوهيدددةحضووورة  الوقووووف فوووي
جوووارب قويوووة وحاسووومة فوووي البووودء، ولكنهوووا ى تيحصووولون علوووفوووي بووودايتها. ال شوووك فوووي أن بعوووض الممارسوووين 
 وفترات من الكفاح.    جدبتجارب يتلوها كدح طويل تتخلله فترات من ال

 
 881:23 أوروبيندو شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري
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 السعة واالتــســاع 12-2-2

 

. السوووكون والسوووالم والتسوووليم غووواارسوووة اليوهوووا أنوووت قووود توصووولت أخيوووراً إلوووى األسووواس الحقيقوووي لمم
المعرفوووة ويجلبوووون  ]مووون البركوووات  كووول موووا عوووداهمقووودوم لالجوووو الصوووحيح  ]الوووذين تتحووودع عووونهم  يخلقوووون

 .هتبلغ تمام على هذا الطريق حتىوالقوة والهناء. استمر 
 

ذهن بالعمووول ألنهوووا موووا توووزال مقصوووورة علوووى الووو انشوووغالك عنووود توووزول ]السوووكون والسوووالم  هوووذه الحالوووة 
 هتكوينوووتموووام الووووعي الجديووود  يبلوووغلوووم يتلوووق هبوووة الصووومت إال منوووذ برهوووة وجيوووزة. عنووودما  كنفسوووه، وذهنووو

الحيووووي  كمووون كيانووو الصووومتلوووم يتملوووك  حتوووى اآلنيتملوووك الطبيعوووة الحيويوووة* والكيوووان البووودني تملكووواً تامووواً )و
 (، فإن هذا العيب سوف يزول.قهرهبل هو على األكثر قد َمسَّه أو بأكمله، 

  
ً  كذهنوووفوووي  بالسوووالم الوووذي تخبوووره الهوووادي يوعلوووا  ، يجوووب أال يكوووون سووواكناً فحسوووب، بووول واسوووعاً حاليوووا

 هوووذا االتسووواعأن تشوووعر بوووه فوووي كووول مكوووان، وأن تشوووعر بنفسوووك فيوووه، وبكووول شووويء فيوووه.  هوووذا معنووواهأيضووواً. 
ً أساسوجعله على جلب السكون أيضاً سوف يساعد   .ك ونشاطكلعمل ا

 

* الـشـا دددـتي عندئوووذ توووتمكنزادت قووودرتك علوووى التلقوووي مووون أعلوووى.  كلموووا أصوووبح وعيوووك شاسوووعاً، كلموووا 
ك. مووا تشووعر بووه ضوويقاً ومحوودوداً فيووك هووو كيانوو إلووى ر والسووالم كووذلكنوووالو ةقوووالموون النووزول وموون جلووب 

النووووور نووووزل إال لووووو نووووزل هووووذا الوووووعي األوسووووع و مكوووون توسوووويعهي العقوووول الفيزيووووائي*؛ وهووووذا العقوووول ال
 واستحوذا على الطبيعة. 

 

مووون  القدددوةلمحتمووول أن الخموووول البووودني الوووذي تعووواني منوووه  لووون يتنووواقص أو يوووزول إال بنوووزول مووون ا 
  أعلى في الجهاز.

 

ع س   وَ ـالسووووكون والسووووالم، وتُوووو ت كوووود أن الشددددا تي* اهلهيددددة اسووووألاحووووتفظ بهوووودوئك وافووووتح نفسووووك و  

 الوعي وتجلب فيه كل ما يستطيع حالياً أن يتلقاه ويمتصه من نور وقوة.
 

تأسيسوووه حتوووى اآلن مووون هووودوء  تووومموووا قووود  نقض، ألن ذلوووك قووود يوووتلهوووفال تفووورط فووويأال احووورص علوووى  
 في الطبيعة الحيوية. وتوازن

 

 لقدرة الوقت الكافي لكي تقوم بعملها.ل  اترككن واثقاً من النتيجة النهائية و 
 

 657:23أوروبيندو  شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري

 

 
 

جيووودة للغايوووة، وموووا شوووعرته بخصوصوووها كوووان صوووحيحاً. عنووودما يكوووون الووووعي  نعوووم، تجربتوووك كانوووت 
بقووودر موووا تسوووع الووووعي، يموووا بقووودر  – األلوهيدددة ضووويقاً وشخصوووياً أو سوووجيناً فوووي البووودن، يصوووعب التلقوووي مووون

 األلوهيدددةقدرتوووه علوووى التلقوووي. يوووأتي وقوووت يحوووس فيوووه الووووعي بأنوووه شاسوووع كالعوووالم وقوووادر علوووى تلقوووي  تنموووو
 بأكملها في نفسه.

 

 
 

 1174:23أوروبيندو  شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري
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مووووو والتجربوووووة أفضوووول الظووووروف للنهمووووا يهيئوووووان و *يغسوووواع والسووووكون همووووا أسووووواس الوووووعي اليووووواالت
الهووودوء الشاسووع فوووي الووووعي الفيزيوووائي* بحيوووع يحتوول ويمووو  البووودن نفسوووه وكووول  رسووويُالداخليووة. لوووو أمكووون ت

 بووودون هوووذا االتسووواع والسوووكون فوووي الواقوووع .أساسووواً لتحويووول* البووودن ن يكوووونيصووولح ألذلوووك إن خاليووواه، فووو
 مستحيل.ال في حكم ليالتحويكون 

 

 658:23أوروبيندو  شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري
 

 
 

فوووي قلبوووك، يكوووون كووول شووويء فوووي أموووان توووام، ألن  األملوووو احتفظوووت بالوسوووع والسوووكون، وأيضووواً بحوووب  
اً مزدوجووواً لليوغووا: نوووزول الوووعي األعلوووى موون فووووق بسووالمه وحريتوووه واستبشوواره؛ وتفوووتح ذلووك يكوووون أساسوو

 نحو الهدف الحقيقي.]الذاتية  الكيان السيكي* الذي يوجه كل الجهد أو كل الحركة التلقائية 
 

 1174:23أوروبيندو  شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري
 
 
 
 

 التواضع 13-2-2
 

شووورط أساسوووي ال يمكووون االسوووتغناء عنوووه فوووي الحيووواة الروحيوووة، فوووي حوووين أن  األلوهيدددةام التواضوووع أمووو 
 ]الووووعي  دائمووواً إلوووى أسوووفل. ولكووون، نظوووراً  تجوووذب الكبريووواء والغطرسوووة والخووويالء والثقوووة الزائووودة بوووالنفس

ويووو من بمصووويره الروحوووي ]وأن  األلوهيدددةحاجوووة شوووديدة ألن يثوووق المووورء فوووي هنووواك لمصووواعب الطريوووق، 
  : "مادام قلبي وروحي يبحثان عن األلوهية، فال بد أنني بالغها في يوم من األيام".يكون موقفه

 

 553:23 أوروبيندو شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري

 
 

 
 

  ً ]إلوووى  موووا يحوووول بينوووك وبوووين الهووودوء لووويس إال هوووذه العوووادة فوووي طبيعتوووك، عوووادة القلوووق والرجووووع دائموووا
تخلصووووت موووون هووووذه العووووادة، سوووويمكنك بسووووهولة أن تكووووون هادئوووواً. التواضووووع  التفكيوووور فووووي  نقائصووووك. لووووو

 منهوووانتقووواص االلوووذات وتقووودير ااإلفوووراط فوووي  مووون الوووذات ال يسووواعد؛والتقليووول االنتقووواص ضوووروري، ولكووون 
علوووى أي عيووووب قووود تكوووون فيوووه بووودون أن يبوووالغ . مووون النوووافع أن يتعووورف المووورء انخاطئووو انقفوووموكالهموووا 

يجوووب أن تثوووق بوووأن  .لمووورء عليهوووامتوووى موووا تعووورف ام علوووى هوووذه العيووووب ال يفيووود التركيوووز الووودائفيهوووا، ولكووون 
 تعمل. القوةقادرة على تغيير كل شيء، ويجب أن تدع  القوة اهلهية

 

 1392:24 أوروبيندو شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري 
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 الموووورء رظهووووي موووون الحكمووووة أنه ضووووروري جووووداً، ولكنووووي ال أعتبوووور فووووي البوووواطنالتواضوووع الروحووووي  
تعامووووول التواضوووووع خارجيووووواً )الخلوووووو مووووون الكبريووووواء والعجرفوووووة والخووووويالء ال غنوووووى عووووونهم بوووووالطبع فوووووي ال

التواضوووع الخوووارجي كثيوووراً موووا يصوووبح مووودعاة إلوووى التفووواخر ويغووودو مجووورد فالخوووارجي موووع اآلخووورين( − 
أنفسوووهم مووون الكبريووواء،  قومووواً يظووواهرون بالتواضوووع لشوووفاء عرفوووترسوووميات أو يفقووود فاعليتوووه بعووود فتووورة. 

 ولكنني لم أجد أن ذلك كانت له نتائج باقية.  
 

 1387:24 أوروبيندو شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري

 

 
 

ربموووا يمكننوووا أن نقوووول أن التواضوووع الروحوووي هوووو أن يووودرك المووورء ضوووآلة موووا توووم إنجوووازه بالمقارنوووة  
 .النعمة اهلهيةلمرء أنه ال شيء بدون بذاك الذي لم ينجز بعد − وأيضاً أن يعي ا

 
 1396:24 أوروبيندو شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري
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 ةالممارس 3-2
 الممارسة عن طريق العمل 1-3-2

 

ً العموووول الوحيوووود الووووذي   ووووي روحيووووا ا دون دوافووووع شخصووووية أو رغبووووة فووووي العموووول الووووذي يُووووَ دَّ هووووو  يُزك  
شوووهرة أو تقووودير عوووام أو عظموووة دنيويوووة وبووودون تصوووميم علوووى دوافوووع ذهنيوووة ذاتيوووة أو شوووهوات حيويوووة* أو 

، وإنموووا فقوووط اعتبوووارلووونفس أو مطالبوووة بمركوووز أو بووودون خووويالء أو تركيوووز مفووورط علوووى اأفضوووليات بدنيوووة، 
أنانيوووة ال قيموووة لوووه لراغوووب اليوغوووا، . العمووول الوووذي يُوووَ دَا فوووي روح لبيوووة ألمرهووواوحووودها وت لأللوهيدددةابتغووواًء 

   مهما كان نفعه لقوم يعيشون في عالم الجهالة.
 

 677:23 أوروبيندو شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري
 

 
 
  

الحضدددرة اهلهيددددة والنددددور اهلهددددي العمووول جووووزء موووون اليوغوووا وهووووو يتوووويح أفضووول فرصووووة السووووتنزال  
 في الكيان الحيوي ونشاطاته؛ وهو أيضا يوسع مجال التسليم* ويزيد فرصه.  رة اهلهيةوالقد
 

 211:25 أوروبيندو شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري
 

 
 

عوواد لوويس سووهالً فووي البوودء؛ ولكوون لووو  العموولب عنوودما يكووون الموورء مشووغوالً  الحضددرة اهلهيددةر تَذكـ ووـ 
ً بمجوورد أن يفوورل موون العموول، ]اإللهيووة  لحضوورة با اسحسوواإلإلووى الموورء  . بموورور الوقووت يكووون ذلووك كافيووا

 .يصبح اإلحساس بالحضرة تلقائياً حتى أثناء العمل
 

 691:23 أوروبيندو شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري
 

 
 

  ً أن يتوووذكر  كووول المصووواعب التوووي توووذكرها أشوووياء طبيعيوووة تواجوووه معظوووم النووواس. إنوووه مووون السوووهل نسوووبيا
 يكوووون المووورءالمووورء ويعتبووور ويكوووون واعيووواً عنووودما يجلوووس ليتأمووول فوووي هووودوء؛ ولكووون ذلوووك صوووعب عنووودما 

يجوووب أال تتوقوووع أن  الووووعي أثنووواء العمووول توووأتي بالتووودريج؛مضوووطراً لالنشوووغال بعمووول. القووودرة علوووى التوووذكر و
هوووا ممكووون تحصووول عليهوووا بالكامووول علوووى مووورة واحووودة، موووا مووون أحووود يسوووتطيع ذلوووك. ولكووون الحصوووول علي

وتكوووريس العمووول لهووا فوووي كووول موورة تقووووم فيهوووا  األم ]اهلهيددة بطووريقتين: أوالً، أن تمووورن نفسووك علوووى توووذكر 
(. موووع الوقوووت العمووول وفوووي نهايتوووهبدايوووة بووول تتوووذكر فوووي بوووأي عمووول )ذلوووك ال يعنوووي أن تتوووذكر طيلوووة الوقوووت، 

لوووووعي الووووداخلي بواسووووطة يصووووبح التموووورين سووووهالً وتعتوووواد عليووووه الطبيعووووة. الطريقووووة الثانيووووة تووووأتي بإنموووواء ا
قائيووواً التأمووول. هوووذا الووووعي أيضووواً ال يوووأتي بأكملوووه فجوووأة أو علوووى الفوووور بووول ينموووو تووودريجياً إلوووى أن يصوووير تل

العمووول. فوووي البووودء لووون تشوووعر كووووعي مسوووتقل عووون الووووعي الخوووارجي المشوووغول ب ومسوووتديماً. عندئوووذ تخبوووره
أنوووه كوووان هنووواك يراقوووب  تووودركلعمووول بهوووذا الووووعي المسوووتقل أثنووواء العمووول نفسوووه، ولكووون بمجووورد الكوووف عووون ا

. فووي مرحلووة تاليووة تكووون واعيوواً بهووذا الوووعي المسووتقل أثنوواء العموول نفسووه، كمووا لووو طيلووة الوقووت موون الوووراء
ويهبهوووا العمووول،  األم اهلهيدددةمكونووواً مووون جوووزأين: أحووودهما يراقوووب ويسوووند مووون الخلوووف ويتوووذكر  كوووان وعيوووك

 ى العمل في الوعي الصحيح أكثر وأكثر.ذلك، تزداد قدرتك عل تمواآلخر يقوم بالعمل. متى 
 

 689:23 أوروبيندو شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري
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ترجوووع إلوووى حووود كبيووور إلوووى القلوووق فوووي ذهنوووك، إذ تفكووورين دائمووواً: "هوووذا نقوووص وذاك عيوووب  ُصوووعوبت ك 
". الحقيقوووة هوووي أن غيووور م هلوووة، أنوووا رديئوووة وال أمووول فوووي: "أنوووا تسوووتنجين مووون ذلوووكفوووي أو فوووي عملوووي"، ثوووم 

علووى الوورغم عملووك فووي التطريووز، خاصووة تطريووز ظُلوول المصووابيح، كووان علووى الوودوام جيووداً للغايووة، ولكنووك 
هنوواك أخطوواء موون  ن سووتكون . بووالطبع العكووس دائموواً، وبووذلك توودخلين فووي ربكووة وتشوووش ذلووك تظنووين موون

 ل بثقة وبساطة. في حالة قيامك بالعم عنلقلق ستخطئين أكثر لو استسلمت لإلى  خر، ولكن 
 

للقددددوة إنووووه أفضوووول، سووووواء فووووي ممارسووووة اليوغووووا أو فووووي العموووول، أن تتقوووودمي فووووي هوووودوء، وتتيحووووي  
بوووأن تعمووول العمووول الصوووحيح موووع  الفرصوووة للعمووول، وتحرصوووي قووودر اسوووتطاعتك علوووى السوووماح لهوووا اهلهيدددة

يكوووون  زوالهوووا كووول خطووووة. أيووواً كانوووت العيووووب، فوووإننوووب تعوووذيب الووونفس والتحقيوووق المسوووتمر معهوووا فوووي تج
أوشووك لووو امتنعووت عوون النقوور المسووتمر علووى وتيوورة لوووم الوونفس، ألن ذلووك يجعلووك تفقوودين الثقووة فووي نفسووك 

وبوووذلك تضوووعين المصووواعب فوووي  –علوووى ذلوووك دائمووواً  موووع أنوووك قوووادرة – للقدددوةوفوووي قووودرتك علوووى التفوووتح 
 بدون أي ضرورة. القوةطريق عمل 

 

 714:23 بيندوأورو شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري
 

 
 

وعلووى جعلهووا تعموول موون خاللووك فووي شووئون الحيوواة الخارجيووة،  القدددرة اهلهيددةعلووى تلقووي  لكووي تقوودر 
 هناك ثالثة شروط ضرورية:

 

أال تنووووزعج موووون أي شوووويء يحوووودع، وأن تحووووتفظ بووووذهنك سوووواكناً ومتماسووووكاً، الهوووودوء والتعووووادل:  - 1 

 يرا لعب القوا، ولكنه يظل هادئاً. 
 

اإليمووان بووأن مووا سوووف يحوودع هووو األفضوول، وأيضوواً بانووه لووو نجووح الموورء فووي  المطلووق:اإليمووان  - 2 

يقوووود إرادتوووك إلوووى فعووول الشووويء الضوووروري  الندددور اهلهددديأن يجعووول مووون نفسوووه أداة صوووالحة، فوووإن  
 والصحيح. 

 

 األم اهلهيددددةوعلووووى السووووماح لحضووووورها وحضووووور  القددددوة اهلهيددددةالقوووودرة علووووى تلقووووي  :التفووووتح  - 3 

رشوووواد عملووووك ور يتووووك ونشوووواطك. لووووو أمكنووووك أن تشووووعر بهووووذه القوووودرة وهووووذه الحضوووورة بالعموووول وبإ 
وأن تعتوواد علووى هووذا التقبوول فووي الوووعي أثنوواء العموول، فووإن النتيجووة النهائيووة تكووون أكيوودة، علووى شوورط  
 وحدها دون أي عامل دخيل  خر. القوة اهلهية تتقبلأن  

 

  وبيندوأور شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري
 

 
 

يوووأتي  فووواعلم أنوووهلوووو كنوووت ترغوووب فوووي الحصوووول علوووى وعوووي العمووول الصوووحيح وتتووووق إليوووه بشووودة،  
 :السبلمن هذه  بواحد

 تكتسب عادة مراقبة حركاتك بحيع ترا دوافع العمل وترا أيضاً نوعيتها. بأن  (1)
 عوكفكووورة أو دفعوووة خاطئوووة تووود داخلتوووهأو يتملوووك منوووك وعوووي يشوووعر بالضووويق والحووور  كلموووا   (2)

 فعل ما.شعور معين أو إلى القيام ب إلى
أو ربمووا يحووذرك شوويء مووا بووداخلك ويمنعووك موون العموول عنوودما تكووون مقووبالً علووى القيووام بفعوول  (3)

 خاطئ.
 

 693:23 أوروبيندو شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري
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 أقوووول موووون القاعوووودة األولووووى هووووي أن سوووواعا ت النوووووم والراحووووة يجووووب أن تكووووون كافيووووة، ال أكثوووور وال 
 الالزم.
يجوووب تووودريب البووودن علوووى العمووول، موووع تجنوووب إجهووواده فووووق طاقتوووه القصووووا. إذا لوووم يكووون هنووواك سوووند  

مووون وسوووائل باطنيوووة، فوووإن الوسوووائل الظاهريوووة ال تكوووون فعالوووة. يمكووون تنميوووة قووودرة البووودن علوووى العمووول حتوووى 
دن القووودرة علوووى العمووول ل فوووي البوووز   نَووودرجوووة معينوووة بواسوووطة تووودريب متووودر . ولكووون الشووويء المهوووم هوووو أن نُ 

 وعلى اإلحساس بمتعة فيه. عندئذ يقوم البدن بما هو مطلوب منه بدون تذمر أو شعور باإلرهاق. 
  
 المتعة، يجب أال نفقد الحس بأن لكل شيء سعة وقدر. تنزل القوة وتتحقق ولكن حتى عندما 

 

اطني االزم، مووووع . ولكنووووه يجووووب أن يوووو دا بووووالوعي البوووولأللوهيددددةالعموووول وسوووويلة لتكووووريس الوووونفس  
 تعاون من الكيان الحيوي* والبدني كذلك. 

 

يجوووب أن يوووتخلص البووودن مووون كسوووله. وبالمثووول البووودن  –بالتأكيووود البووودن الكسوووول ال يصووولح أداة لليوغوووا  
هالمُ  جيوووداً. الطريوووق القوووويم  المموووانع ال يقووودر علوووى التلقوووي السوووليم أو علوووى تأديوووة وظيفتوووه أداءً  رَهوووق الكوووار 

 لى أي من الجانبين.هو تجنب التطرف ع
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ـر في عملك إال أثناء قيامك   به: ال تفكر فيه قبل أو بعد أدائه. ال تفك  
 

فهوووو عمووول ينتموووي إلوووى الماضوووي ومعالجتوووه  م وانتهوووى،عمووول قووود تووو بوووالرجوع علوووىال تسووومح لوووذهنك  
 قة. مرة أخرا تبديد للطا

 

التووي تعموول  القدددرة اهلهيددةاً موون عموول لووم يحوون ميعوواده بعوود. َسووج   وَ ال تسوومح لووذهنك بووأن يجهوود نفسووه تَ  
 بداخلك ستتكفل به في أوانه.

 

علووى إزالتهووا، وهمووا  التحويوول قددوةميووان إلووى طريقووة عموول باليووة تعموول هاتووان العادتووان فووي الووذهن تنت 
لفيزيووائي* بهمووا. لووو أمكنووك أن تتووذكر أال تسوومح لوووذهنك مسووئولتان عوون اإلرهوواق النوواتج موون تشووبع العقووول ا

بالعموول إال عنوودما يحووين وقووت العموول، سوووف يق وول اإلجهوواد الووذي تشووكو منووه ويووزول فووي النهايووة. هووذه حقوواً 
موووه أن توووأثير هوووي مرحلوووة االنتقوووال الضووورورية إلوووى أن يتملوووك  السووووبرامنتال* مووون العقووول الفيزيوووائي ويعل  

 .  ورالنمل تلقائياً بوحي من يع
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الفيزيائيوووة تسوووتحيل بووودو نظوووام وإيقووواع متنووواغم. أي تغييووور فوووي هوووذا النظوووام يجوووب أن والحيووواة البدنيوووة  
يوووتم تبعووواً لرغبوووة فوووي النموووو الوووداخلي، ولووويس مووون أجووول الرغبوووة فوووي التغييووور الخوووارجي. جوووزء الكيوووان الوووذي 

 *ي التغييووور والتجديووود الظووواهري لمجووورد التغييووور والتجديووود ينتموووي إلوووى الكيوووان الحيووووي األدنوووىيرغوووب فووو
 السطحي.

 

فوووي الحيووواة هوووي النموووو الوووداخلي المسوووتمر.  الوسووويلة الوحيووودة لتحقيوووق تجديووود مسوووتمر وتشوووويق دائوووم 
 الوسائل األخرا جميعها ليست مرضية.
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 الممارسة عن طريق الحب واإلخالص 2-3-2

 

ً  ينالهنددداء اهلهيددو مدددا الجو الحدددسأن نجلووب   صوووميم اليوغوووا التوووي نمارسوووها  إلوووى العوووالم، هوووذا هوووو حقووا
ُ وق    – الحقيقددة اهلهيددةمووع هووذه األشووياء علووى الوودوام مسووتحيالً إال لووو أتووت  لووي كووان يبوودوهووا. ولكوون ذلووك مت

تتعثووور  فربموووا وإال .لهووواليكوووون سووونداً وأساسووواً وحارسووواً  الربانيوووة وقوتوووه  – *امنتالموووا أسوووميه أنوووا السووووبر
إنكوووار ورفوووض وتووودهور سوووريع  ه، وربموووا يصوووادفتشووووش هوووذا الووووعي الحووواليوقووود أعمووواه ، الحدددسخطوووى 

مصووحوباً  الحددسلووو أتووى  ولكوون. الحددسهوو الء المتلقووين لهووذا  بسووبب ضووعف الطبيعووة البشوورية فوويضووياع و
 شووومولوالوكووووني، ومووون هوووذا التعوووالي وفوووائق نوووزل أوالً كشووويء متعوووال  ت، فإنوووه ياهلهيتدددينبالحقيقدددة والقدددوة 

ُ ، ويخلوووللحقيقدددة واهرادة اهلهيتدددينيتعامووول موووع األشوووخاص تبعووواً  حبووواً أوسوووع وأعظوووم وأكثووور نقووواًء فووويهم  قـ
 اهوووذبالمووورء  فقوووط عنووودما يشوووعر. هتصوووورتوووه أو عرفسوووتطيع العقووول أو القلوووب البشوووري حاليووواً محوووب ي يمووون أ
 في العالم.  الحس اهلهي عملو لميالدأداة حقاً أن يكون  يستطيع، الن و 
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له غيووور قوووادر بعووود علوووى التجلوووي علوووى المسوووتوي الفيزيوووائي فوووي كموووال شووومو الحدددس اهلهددديربموووا كوووان  
مووون الحوووب  أقووول ألفوووة أو قووووة يجعلوووه . ولكووون ذلوووك الاهوووي عليهووو تووويوحريتوووه، باعتبوووار اإلنسوووانية والحوووال ال

كووول موووا يمكنوووك أن  يعطيوووك فوووي األثنووواءهوووو  أن يفهوووم ويقبووول، و موجوووود وينتظووور الحدددس اهلهدددي البشوووري.
هووووذه  الوووووعي الووووذي يجعوووول عووووودةإلووووى أن تبلووووغ  طاقتووووكموووون العووووون والمسوووواعدة ليرفعووووك ويزيوووود  تسووووعه

 .ممكنة الكاملةوالوحدة الشاملة  تصبح فيه الة الذيالح المصاعب والمشاكل مستحيالً، وتحقق
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ي ر  َشووو، ولكنوووه موووع ذلوووك بَ بوهوووب الووونفس الخوووالص مووون التطلوووب األنووواني مفعووومالحوووب السووويكي نقوووي و 
  مقاً وعامر بالنور والهناء.فهو أكثر وسعاً وعالحس اهلهي . أما ألن يخطئ ويعانيوعرضة 
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الوووذي ينتموووي إلوووى المسوووتويات الروحانيوووة لوووه نوعيوووة أخووورا: الحوووب السووويكي* يميووول ألن يتخوووذ الحوووب  
الحوووب يميووول ألن  طابعووواً شخصوووياً يتسوووم بالتعبووود والتسوووليم. أموووا فوووي العقووول األعلوووى والعقووول الروحووواني، فوووإن

يكوووون كونيووواً وغيووور شخصوووي. ال بووود مووون أن يتووووافر كوووال النووووعين مووون الحوووب ]السووويكي والروحوووي  لتحقيوووق 
 الحب اإللهي في أعلى صوره.
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اطفيوووة المفرطوووة التوووي العالحساسوووية  ضووورورية فوووي اليوغوووا؛ موووا ينبغوووي التغلوووب عليوووه هووووالعواطوووف  
ل الموورء كيانووه ـَ تووـَ ، ولووو قهووو صووميم اليوغووا *. حووب العبووادةهووةافأمووور تلووى القنوووط بسووبب توو دي بووالمرء إ

 عبادة. ولذلك االستغناء عن العاطفة مستحيل في اليوغا.الالعاطفي، فإنه يفقد القدرة على حب 
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 الممارسة عن طريق التأمل 3-3-2
 

 الظروف الداخلية والخارجية التي يجب توفرها للتأمل: 
 

ال توجووود ظوووروف خارجيوووة حتميوووة ولكووون االنعوووزال واالنفوووراد وقوووت التأمووول باإلضوووافة إلوووى سوووكون  
مووون البووودن عوامووول تسووواعد وتكووواد تكوووون ضووورورية بالنسوووبة للمبتووودي. ولكووون ينبغوووي أن يحووورر المووورء نفسوووه 

التَـقَوووـي د بظوووروف خارجيوووة معينوووة. متوووى اتخوووذ المووورء عوووادة التأمووول، ينبغوووي أال يجووود صوووعوبة فوووي التأمووول 
تحووت جميووع الظووروف: راقووداً، جالسوواً، ماشووياً، وحيووداً، أو فووي جماعووة، فووي صوومت أو فووي ضوضوواء، إلووى 

  خره.
 

لتأمووول: تجوووول الوووذهن، الضووورورة الداخليوووة األولوووى هوووي تركيوووز اإلرادة لمقاوموووة العقبوووات التوووي تعيوووق ا 
 النسيان، النوم، التضجر والتململ البدني والعصبي، إلى  خره.

 
الضووووورورة الثانيوووووة هوووووي النقووووواء والهووووودوء المتزايووووودان فوووووي الووووووعي الوووووداخلي الوووووذي يولووووود األفكوووووار  

والمشوووواعر، وذلووووك معنوووواه التحوووورر موووون كوووول ردود الفعوووول المزعجووووة مثوووول الغضووووب والحووووزن واإلحبوووواط 
هنوووواك عالقووووة وطيوووودة  بووووين الكمووووال الووووذهني و الكمووووال  دنيويووووة، إلووووى  خووووره.والقلووووق بخصوووووص أمووووور 

 الخلقي.
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أمووا بخصوووص التركيووز: فووي العووادة يكووون الوووعي منتشووراً فووي كوول مكووان، يجووري بوودون توقووف فووي  
ذاك. لوووووو أراد المووووورء أن يحقوووووق أي شووووويء لوووووه بعوووووض  هوووووذا االتجووووواه أو ذاك، وراء هوووووذا الموضووووووع أو

ووـُزه. ولووو نظرنووا عوون قوورب،  الوودوام، فووأول مووا يجووب فعلووه هووو أن يسووترجع كوول هووذا الوووعي المبعثوور ويُرك  
كموووا نفعووول عنووودما  –نجووود أننوووا نركوووز الووووعي عوووادة فوووي مكوووان واحووود وعلوووى عمووول أو شوووأن أو هووودف واحووود 

يووودرس زهووورة. أموووا مكوووان التركيوووز فإنوووه يكوووون عوووادة فوووي ن لوووف قصووويدة أو كموووا يفعووول عوووالم النبوووات عنووودما 
الووذهن إذا كووان الموورء يركووز علووى فكوورة، أو فووي القلووب لووو كووان يركووز علووى شووعور. التركيووز اليوووغي مووا 

 هو إال امتداد أو تصعيد لنفس الشيء. 
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لووووذي يجووووب انتهاجووووه لتحويوووول السووووعي الووووذهني إلووووى تجربووووة روحانيووووة حيووووة. سووووألت عوووون الموووونهج ا 
الضوووورورة األولووووى هووووي أن تتوووودرب علووووى تركيووووز وعيووووك بووووداخلك. الووووذهن البشووووري العووووادي لووووه نشوووواط 

الحقيقيوووة. ولكووون هنووواك وعوووي  خووور خفوووي وراء السوووطح نسوووتطيع فيوووه أن نصوووير الددد ات سوووطحي يحجوووب 
ل   اتالددددلطبيعتنووووا ونسووووتطيع أن نحقووووق الحقيقيووووة وبحقيقووووة أوسووووع وأعمووووق بالدددد ات واعووووين  ونحوووورر ونُحووووو  

 الطبيعة. أن نهدي الذهن السطحي ونبدأ في الحياة في الداخل: ذلك هو هدف هذا التركيز. 
 

هوووذا الووووعي الحقيقوووي المختلوووف عووون الووووعي السوووطحي لوووه مركوووزان، أحووودهما فوووي القلوووب )لووويس فوووي  
ني فوووي الووورأس. التركيوووز فوووي القلوووب يووو دي القلوووب الفيزيوووائي، ولكووون فوووي وسوووط القفوووص الصووودري(، والثوووا

إلووووى انفتوووواح داخلووووي، ولووووو تابعنووووا هووووذا االنفتوووواح ذهبنووووا إلووووى األعموووواق نصووووبح واعووووين بووووالروح أو الكيووووان 
السووويكي*، أي بالعنصووور اإللهوووي فوووي الفووورد. فوووإذا موووا رفوووع الحجووواب عووون الكيوووان السووويكي، فإنوووه يخطوووو إلوووى 

وليسوووتنزل فوووي الطبيعوووة األلوهيدددة ونحوووو  الحقيقدددةو األموووام لووويحكم الطبيعوووة، وليوجههوووا وكووول حركاتهوووا نحووو
. فهووو يجلوووب وعووي  وبوووذلك األعلدد   للموجدددود ، وتكوووريس الكيووانالحضدددرة اهلهيددةكوول مووا هوووو رفيووع وعوووال 

عظوووم، اللوووذين ينتظوووران فوقنوووا، فوووي طبيعتنوووا. الطريوووق األول إذاً األ وعيالدددوكبووور األ قدددوةاليسوووبب نوووزول 
 الحضدددرةوالتطلوووع إلوووى االنفتوواح الوووداخلي وإلوووى  لأللوهيدددة هووو التركيوووز فوووي مركووز القلوووب موووع وهوووب الوونفس

فوووي القلوووب. لوووو أمكووون فعووول ذلوووك، كانوووت تلوووك هوووي البدايوووة الطبيعيوووة؛ ذلوووك أنوووه متوووى بووودأت نتيجتهوووا فوووي 
 الظهور، يصير المسار الروحي أسهل وأكثر أماناً بمراحل من لو اتخذ المرء الطريق اآلخر. 

 
رأس، فوووي المركوووز الوووذهني. لوووو نجوووح المووورء هنوووا فوووي الطريوووق اآلخووور هوووو طريوووق التركيوووز فوووي الووو 

إسوووكات الوووذهن السوووطحي، فوووإن ذلوووك يفوووتح عقوووالً داخليووواً أوسوووع وأعموووق وأكثووور قووودرة علوووى تلقوووي التجربوووة 
الروحيووووة والمعرفووووة الروحيووووة. ولكوووون متووووى تووووم هووووذا التركيووووز، يجووووب أن يفووووتح الموووورء الوووووعي الووووذهني 

يشووووعر الموووورء بووووالوعي يرتفووووع إلووووى أعلووووى  الصووووامت إلووووى أعلووووى لكوووول مووووا هووووو فوووووق الووووذهن. بعوووود فتوووورة
ليـتـخطوووـى الغطووواء الوووذي كوووان يمنوووع الوووذهن حتوووى ذلوووك الحوووين مووون التحووورر مووون البووودن، وبوووذلك يسوووتقر 
الوووعي فووي مركووز فوووق الوورأس، وموون هووذا المركووز ينووال التحوورر الكاموول وينطلووق إلووى مووا النهايووة. هنوواك 

والقدددددرة والمعرفددددة والهندددداء اهلهيددددين  وبال ددددالم والنددددور ال ونيددددةبالدددد ات يبوووودأ الوووووعي فووووي االتصووووال 
ويووودخل فوووي هوووذه األشوووياء ويتطوووابق معهوووا ويشوووعر بنزولهوووا فوووي طبيعتوووه. التركيوووز فوووي الووورأس مصوووحوباً 

 فوق الرأس ذلك هو الطريق الثاني للتركيز.ال ات واأللوهية بالتطلع إلى الهدوء في الذهن وتحقيق 

 

أس هوووو مجووورد إعوووداد لوووه لكوووي يرتفوووع إلوووى مووون المهوووم أن نتوووذكر أن تركيوووز الووووعي فوووي الووورولكووون  
المركوووز فووووق الووورأس؛ وإال فإننوووا نخووواطر بوووأن نظووول سوووجناء فوووي عقولنوووا وتجاربهوووا، أو علوووى أحسووون تقووودير 

 بدالً من االرتفاع إلى التسامي الروحي لنعيش فيه.  العلويةللحقيقة بأن ال ننال إال انعكاساً 
 

عض، يجووود الوووبعض اآلخووور التركيوووز فوووي مركوووز فوووي حوووين أن التركيوووز فوووي الوووذهن أسوووهل بالنسوووبة للوووب 
ولكووون مووون المستحسووون فوووي البووودء،  –القلووب أسوووهل؛ والوووبعض يقووودرون علوووى التركيوووز فوووي كالهمووا بالتنووواوب 

 لو أمكن فعل ذلك، أن يركز المرء في مركز القلب.
 

  517:23أوروبيندو:  شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري
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ل بالنسووووبة لووووك  إقفووووال العينووووين والتركيووووز  هووووذه مجوووورد طريقووووة واحوووودة السووووتنزال موووواذا يعنووووي التأموووو 
الووووعي الصوووحيح. الشووويء الوحيووود الوووذي يهوووم هوووو االتصوووال بوووالوعي الصوووحيح أو الشوووعور بنزولوووه، وإذا 
أمكوون فعوول ذلووك بوودون رجوووع إلووى الطريقووة التقليديووة، كمووا كووان ذلووك الحووال معووي دائموواً، كووان ذلووك أفضوول. 

ر موووون وسوووويلة أو أداة؛ الحركووووة الصووووحيحة تكووووون عنوووودما يقوووودر الموووورء علووووى متابعووووة التأموووول لوووويس أكثوووو
 الممارسة حتى لو كان يمشي أو يعمل أو يتكلم.

  
 539:23  أوروبيندو شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري

 
 

 
  
فووي أيهمووا ال  لوويس هنوواك ضوورر فووي التركيووز أحيانوواً فووي القلووب وأحيانوواً فوووق الوورأس. ولكوون التركيووز 

يعنوووي أن تثبوووت انتباهوووك علوووى نقطوووة معينوووة؛ موووا يجوووب فعلوووه هوووو أن يكوووون َمق ووور وعيوووك فوووي أحووود المكوووانين 
. تسوووتطيع أن تفعووول ذلوووك بعينيوووك مقفلتوووين أو مفتووووحتين، األلوهيدددةوأن تركوووز ال علوووى المكوووان، بووول علوووى 

 تبعاً لما تجده األنسب بالنسبة لك. 
 

أفضووول مووون التركيوووز علوووى ال ددد  -الواحددددالتركيوووز علوووى  تسوووتطيع أن تركوووز علوووى الشووومس، ولكووون  
 الشمس.

 

 726:23أوروبيندو  شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري

 

 
 

بوووذل الجهووود معنووواه اإلرهووواق فوووي السوووعي. مووون الممكووون أن يسوووعي المووورء بوووإرادة ولكووون بووودون جهووود أو  
 إرهاق.

 

فس يتضووومن التلهوووف الزائووود والعنوووف فوووي بوووذل الووون إجهوووادالووونفس ليسوووا نفوووس الشووويء.  إجهوووادالتركيوووز  
الجهووود، فوووي حوووين أن التركيوووز بطبيعتوووه هوووادي وثابوووت. لوووو كوووان هنووواك تملمووول أو تلهوووف زائووود، فوووإن ذلوووك ال 

 يكون تركيزاً.
 

 739:23أوروبيندو  شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري

 

 

 
زاً بعوووض الوقوووت بعووود التأمووول. وإنوووه لمووون أفضووول كثيوووراً أن يظووول المووورء صوووامتاً ومركووو بالتأكيووودإنوووه  

ألن فعووول ذلوووك يمنوووع المووورء مووون التلقوووي أو يجعلوووه، إن تلقوووى، يبووودد موووا  –الخطوووأ أن يسوووتهين المووورء بالتأمووول 
 يتلقاه أو معظمه.

 

 731:23أوروبيندو  شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري
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 العالقات اإلنسانية في اليوغا 3
 

 قة والمودة والحبالصدا  1-3

بوووين  التوووي تطالوووب بوووالتحفظ الشوووديد والتحووورز فوووي العالقوووات المتبادلوووة ُمَسوووبَّقَةالفكووورة اليجوووب الوووتخلص مووون 
ربموووا مووون  نشوووأت. هوووذه الفكووورة المسوووبقة غوووا، ولووويس الشوووقاق،اليو شوووريعةهوووو  االنسوووجام .الممارسوووينجميوووع 

ن نيرفانووا ليسووت الهوودف هنووا. الهوودف هنووا مفهوووم اليوغووا القووديم الووذي ينووادي بووأن نيرفانووا* هووي الهوودف، ولكوو
 .تآزروالوحدة بد من الال للوصول إلى ذلك في الحياة، ووتوفية متطلباتها  األلوهيةهو تحقيق 

 

وأن تتأسوووس حيووواة  ويووودور حولهوووا األلوهيدددةهوووو أن  يتمركوووز كووول شووويء فوووي األمثووول اليوغوووا هووودف  
عالقوووواتهم الشخصووووية. وباإلضووووافة ور محوووو األلوهيددددةتكووووون سوووواس المتووووين، وأن هووووذا األالممارسووووين علووووى 

يجوووب أن تتحوووول كووول هوووذه العالقوووات مووون األسووواس الحيووووي* إلوووى أسووواس روحوووي، بحيوووع يكوووون الحيووووي* 
− وهوووذا يقتضوووي نبوووذ الغيووورة والشوووقاق والكوووره والنفوووور والضوووغينة وغيرهوووا ال غيووورشوووكالً وأداةً للروحوووي 

جوووزءاً مووون الحيووواة الروحيوووة. وبالمثووول ن تكوووون أل تصووولحمووون المشووواعر الحيويوووة الخبيثوووة، فهوووذه مشووواعر ال 
الحوووب الوووذي يحوووب فقوووط مووون أجووول أعنوووي بوووذلك  –والتعلوووق بكووول صووووره  األنووواني يجوووب أن يختفوووي الحوووب

األنووووا، ويكووووف عوووون الحووووب أو يتحووووول إلووووى ضووووغينة أو كووووره بمجوووورد أن يصووووادف األنووووا مووووا يجرحووووه أو ال 
ومفهووووم بوووالطبع أن كووول موووا هوووو َحيَّوووة ومسوووتديمة. ووحدانيوووة وحووودة علوووى الحوووب  يسوووتنديرضووويه. ويجوووب أن 

 من قبيل الشوائب الجنسية يجب أن يختفي أيضا. 

  
. شووخصهووذا هووو المثوول األعلووى، أمووا بالنسووبة إلووى وسوويلة تحقيقووه، فهووي قوود تختلووف موون شووخص إلووى  

وحووودها. هوووذا ال يعنوووي  األلوهيدددةأحووود الطووورق هوووو أن يتووورك المووورء كووول شووويء  خووور وراء ظهوووره ليتبوووع 
مووا أنووه ال يعنووي النفووور موون العووالم والحيوواة. بوول إنووه يعنووي فقووط أن ينهمووك المووورء ، كانسووانالنفووور موون أي 

فووي هدفووه المركووزي بفكوورة أنووه متووى تووم بلووول هووذا الهوودف، يصووبح موون السووهل تأسوويس كوول العالقووات علووى 
فوووي الحقيقوووة الروحيوووة  كموووااألسووواس السوووليم، واالتحووواد الحقيقوووي موووع اآلخووورين فوووي القلوووب والوووروح والحيووواة، 

 .وهيةاأللوفي 
 

مبتغووواه المركوووزي، وأن  األلوهيدددةالطريوووق اآلخووور هوووو أن ينطلوووق المووورء مووون حيوووع هوووو بحيوووع تكوووون  
وووع لهوووا كووول موووا عوووداها، ولكووون بووودون أن ي ً ضووويُخض  جميوووع األشوووياء األخووورا، بووول يسوووعى بووواألحرا  ع جانبوووا

اخلي  الكيوووان الووودفوووي . موووع نموووو النقووواء فيهوووا ل* تووودريجي ومتزايووود لكووول موووا هوووو قابووول للتحووووليوووإلوووى تََحو
يتسوووواقط ]موووون الممووووارس  كوووول مووووا هووووو غيوووور مرغوووووب فووووي العالقووووة، مثوووول الشوووووائب الجنسووووية والغيوووورة 

فوووي طووووق  لروحيوووةوالغضوووب والمطالوووب األنانيوووة، ويحووول محلوووه اتحووواد الوووروح موووع الوووروح وتوثيوووق الحيووواة ا
 .األلوهية

 

كووون هنوووا ول، موووع غيووور ممارسوووينعالقوووات  لمموووارس كافوووةل أنوووه ال يصوووح أن تتكوووونكووول ذلوووك ال يعنوووي  
 يصووبغهاعليهووا، والممووارس  داخلبووحيوواة الروحيووة العالقووات، فووال بوود أن يوو ثر نمووو  أيضوواً لووو كانووت هنوواك

. كمووووا يجووووب أيضوووواً أال يكووووون هنوووواك أي تعلووووق أو ارتبوووواط يجعوووول موووون موووون ناحيووووة الممووووارس يووووةانروحبال
هوووذا القبيووول، فوووإذا كوووان  موووا يكوووون التعلوووق بالعائلوووة عائقووواً مووون . كثيوووراً لأللوهيدددةالعالقوووة عائقووواً أو منافسووواً 

، لوويس مفرطوواً، لووو أخووذنا فووي االعتبووار أن كوول فووي رأيوويالطلووب، كووذلك، فإنووه يووزول عوون الممووارس. هووذا 
ً  هيمكووون عملوووذلوووك  لووويس  ولكنوووهقووود يكوووون قطوووع العالقوووات القائموووة ضووورورياً بالنسوووبة للوووبعض،  .تووودريجيا

حتووى لووو إلووى أسوواس روحووي ، العالقووات ] تبووديل أسوواس مووا هووو ضووروري هووو .جميووعكووذلك بالنسووبة إلووى ال
ً كان هذا التبديل   هو الخيار السليم. صمهايكون ف إال عندماعالقة  أال تُفَصم بشرط وبطيئاً، تدريجيا
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قاعوووودة وضووووع ت اً أنممكنوووواً أو عمليووووولوووويس  –حاشووووية: يجووووب أيضووووا أن أكوووورر أن الحوووواالت تختلووووف 

هوووو  هنصوووب عينيووو ل شوووخصكووو يحوووتفظ بوووهالضوووروري والوووذي يجوووب أن واحووودة للجميوووع. الشووويء الوحيووود 

 احتياجات تقدمه الروحي. 

 813:23 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو

 
 

 
 

عالقووة معتوورف بهووا  األلوهيددة فووي نطوواقالصووداقة  لهمووا مكانهمووا فووي اليوغووا، كمووا أن الصووداقة والووود
تأسوووويس   أننووووا نشوووودد هنووووا علووووىإالتشووووجعها.  األمممارسووووة. الصووووداقات بووووين الممارسووووين موجووووودة، والفووووي 

ونحوون موون األسوواس غيوور المووأمون الووذي تنبنووي عليووه معظووم صووداقات البشوور.  أوثووقالصووداقة علووى أسوواس 
فوووي كووول  تُنتَهوووكالصوووداقة واألخووووة والحوووب، وال نريووود أن نراهوووا  نووو من بقدسووويةننوووا ألبالتحديووود نفعووول ذلوووك 

عوووات الغيووورة والغوووش التوووي يميووول لحظوووة  بواسوووطة حركوووات األنوووا، وتتلووووع وتفسووود بفعووول الشوووهوات ونز
الوووروح وقائموووة علوووى  إليهوووا الكيوووان الحيووووي* − ولكوووي نجعلهوووا مقدسوووة و منوووة حقووواً، نريووودها راسوووخة فوووي

 ، ال إلووىالنقوواءالتووي تهوودف إلووى شووري أوروبينوودو واألم  التقشووف لوويس جووزءاً موون يوغووا. األلوهيددةصووخرة 
لووويس  كووول ذلوووكالوووذي نتطلوووع إليوووه.  فوووي التناسوووقضووورورية الصووورامة البووواردة. الصوووداقة والحوووب نغموووات 

تووووفر القليووول مووون ي عنووودما غيووور مثاليوووةحتوووى تحوووت ظوووروف  قوووابالً للتحقيوووق  هحلمووواً عقيمووواً، وقووود وجووودنا
الفووووز  ولكووونالعنصووور ]السووويكي*  الضوووروري. ]تقوووول إن  هوووذا صوووعب وإن العقبوووات موووا زالوووت تتشوووبع  

 .المثابرة هي الطريق الوحيدطويل األمد.  وبسعيوالء للهدف ال]في أي مجال  ال يتأتى إال ب
 

 818:23 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو
 

 
 

ذ يقيووود  و  ال موووانع مووون الصوووداقة فوووي اليوغوووا، ولكووون التعلوووق يجوووب أن يوووزول، مثلوووه مثووول كووول ود ُمسوووتَح  
 المرء إلى الحياة والوعي العاديين.

 
 819:23 شري أوروبيندو شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد

 
 

 
 

ر عووون نفسوووه أو ب  وووعَ عقلوووي − وهوووو ال يُ السوووند بعوووض الحيووووي* وبووودني فوووي معظموووه موووع  بشوووريالحوووب ال
يظهوور فووي هيئووة غيوور أنانيووة ونبيلووة ونقيووة إال عنوودما يَمسَّووه الكيووان السوويكي*. صووحيح، كمووا تقووول، أنووه فووي 

يريوود بلووول  لووو كووان الموورءيوواً كووان األموور، األغلووب، خلوويط موون الجهوول والتعلووق والعشووق والرغبووة. ولكوون، أ
ووولاأللوهيدددة  تصوووير هوووذه األشوووياء نفسوووه بأثقوووال الحوووب والتعلوووق واالرتباطوووات اآلدميوووة، ألن ، فيجوووب أال يَُحم  

فهقيوداً تعيق خطواته و  .  لحبه هدف األسمى والوحيدال نعن تركيز عواطفه ع تصر 
 

ن مطالووووب و صووووادقاً فووووي بووووذل الحووووب السوووويكي* موجووووود وقووووادر علووووى أن يكووووون نقيوووواً وبوووودو 
فوووي العوووادة يفقووود هوووذا النقووواء  نتيجوووة للتجووواذب ]الحيووووي*  المتبوووادل بوووين البشووور. كوووذلك يجوووب  ولكنوووهالووونفس، 

أن يلتوووزم مموووارس اليوغوووا بالحيطوووة فوووي التصوووريح أو المجووواهرة بالحوووب السووويكي* − ألن ذلوووك، فوووي معظوووم 
 ذاب أو تعلق حيوي*.تغطية وتبرير لخضوع واستسالم النج ليس أكثر مناألحيان، 

 

 763:23 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو
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ووومووون الممكووون أن يُ  ن المووورء لشوووخص  معوووين حبووواً سووويكياً، وأن يحوووب المخلوقوووات كلهوووا حبووواً شوووامالً، ك  
 .األلوهيةولكن يجب أال يهب المرء نفسه إال إلى 

 
 815:23 د شري أوروبيندوشري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميال

 

 

 
 

 ذلووووك يبلووووغ التمووووام فووووي تحقيووووقعنوووودما فقووووط . لأللوهيددددة بحبووووهممووووارس اليوغووووا يحووووتفظ ينبغووووي أن 
 .حب اآلخرين بالطريقة الصحيحةي أن يستطيعس

 
 814:23 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو

 

 

 
 

وو. هووذا الحووب يَ األلوهيددةواتحوواد متنووامي نحووو  هنوواك حووب تتحووول فيووه العاطفووة فووي تفووتح متزايوود ب ص 
أي عائووود كمقابووول − لوووو بووو ةلبووواطالمعلوووى اآلخووورين، ولكووون بووودون حسووواب وبووودون  األلوهيدددةموووا يتلقووواه مووون 

 .الحب وأكثرها إرضاءً  قائطر أسمىكون ي ذلككنت قادراً على ذلك، فإن 
 

 815:23 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو

 

 

 
 

 ئلت هذا الس ال:ـسُ 
 م أره قط وهو ال يخاطبني أبداً.  أنا لهللاكيف يمكن أن أحب  

  
ي: هذا  رد  

عنوودما يحووب الموورء، فإنووه ال يحووب الهيئووة التووي يراهووا أو الصوووت الووذي يسوومعه، بوول إنووه يحووب  
وحنووواً هووو الحووب نفسووه موون خووالل الهيئووة والصوووت، وموون بووين جميووع أنووواع الحووب، الحووب األكثوور كموواالً 

 .هللاحب 
 حوووب أي شووويء إالفيهوووا أننوووا ال يمكووون أن ن رأيوووت الشووودةت مووون تجربوووة بالغوووة عَوووبَ هوووذه األسوووطر نَ  

الحوووب  هوووو. وهوووو موووا نحوووب الحوووب نفسوووه – الحوووب نفسوووه، وأننوووا نحوووب الحوووب الكوووامن وراء جميوووع األشوووياء
رالذي يحب نفسه في كل مكان. أما   .بهم حبنا الهيئة والصوت، فما هما إال عذران نُبَـر  

 
 1965أبريل  11أجندة األم،   األم،
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 ال والنساءالعالقات بين الرج 2-3

هووي نفووس العالقووة المسووموح  بووين ممووارس وممارسووة فووي هووذه اليوغووا العالقووة الوحيوودة المسووموح بهووا
بهوووا بوووين مموووارس ومموووارس أو بوووين ممارسوووة وممارسوووة − عالقوووة وديوووة بوووين أفوووراد يتبعوووون نفوووس الطريوووق 

 .األم اهلهيةشعرون أنهم جميعاً  أبناء وبنات ]وي
 

 816:23 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو
 
 

 
 

الحوووورة  غيوووةاليو اتعالقووووالبنظووورة عاموووة، الطريقووووة الوحيووودة لكووووي تكوووون هنوووواك بوووين رجوووول وامووورأة 
غوووا هوووي أن يكونوووا قوووادرين هوووذه اليو ة فووويموووارس وممارسوووبوووين م هنووواك والطبيعيوووة التوووي تنبغوووي أن تكوووون

امووورأة − فكالهموووا  كوووائن  دموووي، وكالهموووا إنهوووا رجووول واألخووورا أنوووه  أحووودهمايفكووور علوووى اللقووواء بووودون أن 
 قـ   قوووـ. حَ غيرهوووا شووويء  خوووروحووودها وال  األلوهيدددةويرغوووب  األلوهيدددةيموووارس، وكالهموووا يسوووعى إلوووى خدموووة 

ً ذلك كلي    صعاب. تأتيأن  وعندئذ يكون من غير المحتمل في نفسك ا
  

 816:23 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو
 
 

 
 

ي الصووحيح المتمركووز الرجوول والموورأة كالهمووا فووي الوووع فووي حالووة تواجوودفقووط  تجربتنووا أظهوورت أنووه
تنشوووأ بينهموووا  فيموووا عووودا ذلوووك. األلوهيدددةلقووواء حقيقوووي ]بينهموووا  فوووي ل فرصوووة مووواكوووون هنووواك ت األلوهيدددةحوووول 
 ردود فعل مشوبة.خيبة وتباعد أو  خل فيهايدشخصية عالقة 

 
 821:23 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو

 
 

 
 

ل يوووحمتالوووذين يبغوووون الكمووال وال يريووودون  أولئووكنصوووح بهوووا نمشووورة  األلوهيدددة تسووليم كووول شوويء إلوووى
ن رجووول وامووورأة أو بوووين الصوووداقة بوووين رجووول ورجووول أو بوووي فيموووا عووودا ذلوووك،و أي متووواع ]زائووود . أنفسوووهم بووو

علوووى شووورط أن تكوووون مووون النووووع الصوووحيح وأن الجووونس ال يووودخل فيهوووا،  امووورأة وامووورأة ليسوووت ممنوعوووة
 ُ  ]الرغبوووة فوووي الوصوووول إلوووى  الهووودف تل المووورء عووون الهووودف. لوووو كانوووو   َحووووأيضوووا علوووى شووورط أنهوووا ال ت

ً ، ةقويوووالمركوووزي  كيووود لوووم أقصووود عووودم بالتأفأنوووا .... عنووودما تحووودثت عووون عالقوووة شخصوووية، كوووان ذلوووك كافيوووا
هااالكتوووراع، فعووودم االكتوووراع ال يووو دي إلوووى عالقوووة، وإنموووا  . الصوووداقة هوووو أقووورب إلوووى نفوووي العالقوووة بأسووور 

ً العاطفية ليست   عقبة ]في طريق اليوغا . دائما
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53 
 

 أسوووهل بالتأكيووود مووون وجودهوووا بوووينن امووورأة وامووورأة صوووداقة بوووين رجووول ورجووول أو بوووي أن تكوووون هنووواك
أن تتووودخل،  تسوووتطيع رجووول وامووورأة، ألن الجووونس ال يتووودخل عوووادة فوووي الحوووالتين األوليتوووين. النزعوووة الجنسوووية

 ذلوووك ال يعنوووي أنفوووي أي لحظوووة. ربوووك األموووور وت الصوووداقة بوووين رجووول وامووورأة، فوووي أو مباشووورة خلسوووة إموووا
كانوووت دائموووا قووود و إنهوووا ممكنوووةعنصووور الجووونس مسوووتحيلة؛ بووول الصوووداقة الصوووافية بوووين رجووول وامووورأة بووودون 

موجوووودة. كووول موووا هوووو مطلووووب هوووو أال يتلصوووص الكيوووان الحيووووي األدنوووى* مووون البووواب الخلفوووي وأال يُسوووَمح 
لوووه بالووودخول. كثيوووراً موووا يكوووون هنووواك تناسوووق، أو انجوووذاب أو موووودة، بوووين طبيعوووة الوووذكر وطبيعوووة األنثوووى 

( − وهوووو ي صوووراحة أو الجنسوووي خفيوووةيووووي األدنوووى )الجنسووومبنوووي  علوووى شووويء  خووور غيووور األسووواس الح
يعتمووود أحيانوووا فوووي مادتوووه بصوووفة رئيسوووية علوووى الكيوووان العقلوووي أو السووويكي* أو الحيووووي األعلوووى*، وأحيانوووا 

 ويصوووبح مووون غيووور المحتمووول أن تووودخلعلوووى موووزيج مووونهم. فوووي مثووول هوووذه الحالوووة تكوووون الصوووداقة طبيعيوووة 
 .ت دي إلى فشلهاأو  تحط من قدر هذه الصداقةعناصر أخرا 

 

أن الكيوووان السووويكي* فوووي حوووين الووودفء ب تميوووزمووون الخطوووأ أيضوووا أن نعتقووود أن الكيوووان الحيووووي* وحوووده ي
ليسووت  نهوواولك ،رائقووة شوويء حسوون للغايووة ومرغوووب فيووهالصووافية والطيبووة ال النوايووا. بووارد وال حوورارة فيووه

يعووووادل الحووووب  قوووود مووووا نعنيووووه بالحووووب السوووويكي*. الحووووب حووووب ولوووويس مجوووورد نيووووة طيبووووة. الحووووب السوووويكي
نوووار نقيوووة ال تتوقوووف علوووى إرضووواء  الحوووب السووويكي ولهبوووه أو يزيووود عليوووه، إال أن نوووار الحيووووي* فوووي دفئوووه

ً اللهوووب السووويكي لهوووب أبووويض ولووويس لهبووواً  .يغوووذيهاالوووذي  وقوووودال سوووتنفاذاألنوووا أو علوووى ا شوووهوة ؛ ولكووون قانيوووا
ً ب السووويكي ال يتجلوووى كليوووالحووورارة البيضووواء ال تقووول فوووي شووودتها عووون الحووورارة الحموووراء. صوووحيح أن الحووو  ا

. األلوهيدددةعنووودما يُرفَوووع إلوووى  التووووهج والوجووودأقصوووى  بووول يبلوووغفوووي العالقوووات اآلدميوووة والطبيعوووة البشووورية؛ 
ُ هوووو أموووا فوووي العالقوووات اإلنسوووانية، ف بظاللهوووا  عتموووهيخوووتلط بعناصووور أخووورا تسوووعى علوووى الفوووور السوووتغالله وت

 يتضووواءل بحيووع يصوووبحأو أنووه لحظوووات نووادرة.  التعبيووور عوون قووواه الشووواملة إال فووي علووى بحيووع يفقوود قدرتوووه
حووب ال يضووفي علووى، الحووب السوويكي هووو الووذي علووى أي حووال ،بووين عناصوور كثيوورة، ولكوون اً واحوود اً عنصوور

: العذوبوووة والرقوووة واإلخوووالص ووهوووب الووونفس والتضوووحية بالوووذات واتصوووال موووا فيوووه حيووووي أسووومى وأنفوووسال
هووووذه  يتخطوووواه  − كوووول شوووويءري إلووووى الووووروح بووووالروح والتسووووامي نحووووو مثوووول عليووووا ترتقووووي بالحووووب البشوووو

العناصووور األخووورا فوووي الحوووب  سوووودتوووأتي مووون الكيوووان السووويكي*. لوووو أمكووون للحوووب السووويكي أن ي الصوووفات
لُهوووويُحَّ   هوووااإلنسووواني، سوووواء أكانوووت عقليوووة أو حيويوووة أو بدنيوووة، ويحكم ألمكووون للحوووب أن يصوووبح علوووى ، او 

. ثنائيوووةأدواتهوووا فوووي حيووواة و لوووروحل متكامووول اتحوووادالحقيقوووي: أال وهوووو  شووويءاألرض انعكاسووواً أو إعوووداداً لل
 ولو من بعيد. مقارب لهيندر أن نصادف أي شيء  ولكن هذا تحقيق

 
، األلوهيدددةنحوووو  بكووول وهجهووواتحوووول الطبيعوووة تالطبيعوووي فوووي اليوغوووا هوووو أن  الشووويء لر يتنوووا،تبعووواً  

علوووى رمووول  اميةاألشوووياء السووو فإنشووواء إلوووى أن يوووتم ترسووويُ األسووواس السوووليم: ذلوووكوأن ينتظووور كووول موووا عووودا 
ً ووحوووول الوووووعي العووووادي  الصووووداقة والزمالووووة إذا خضووووعتا للنووووار إذن لتجنووووب ضوووورورة ال . لوووويس مأمونووووا

ً  المركزيووة إن هدفووه وشوواغله الوحيوود، فوواأللوهيددة العالقووة مووع  الموورءلووو جعوول  فووي حووين أنووه. خضوووعاً تامووا
ً  يوووةطبيع الصوووداقة توووأتي بصوووورة حوووب السووويكي* يحقوووق الممارسوووة قوتهوووا الكاملوووة. ال ضوووفي علوووىتو تماموووا

ً كليووو ذاتوووه سووويكون مووون  يوووتم ذلوووك وإلوووى أننووووراني الوووذي نسوووعى إليوووه؛ اللووووعي مووون اعنووودما يكوووون إشوووعاعا  ا
 .أسطع وأشمل صوره في  أن يتجلى الصعب
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 ةالصحيحبالطريقة الحب 
 

 بالحددسالموورء يجووب أن يتخلووى عوون جميووع أنووواع الحووب لكووي يصووبح واعيوواً  سوو ال: يقووول الووبعض إن
غادرنووا ي تتشووبع بعنوواد )ضووحك( وال تهووذه األنووواع األخوورا التوو. مووا هووي أفضوول طريقووة لنبووذ اهلهددي
 بسهولة 

 
  األم: أن تمضي في الحب إلى نهايته!

 
مظوووواهر، أال تقنووووع أن تووووذهب إلووووى النهايووووة، أن توووورا مووووا يتخفووووى وراء الحووووب، أال تقووووف عنوووود حوووود ال 

بالشوووكل الخوووارجي، أن تبحوووع عووون الجووووهر وراء هوووذا الحوووب، وأال ترضوووى حتوووى تجووود منبوووع هوووذا الشوووعور 
الوووذي يكمووون  الحدددس اهلهددديفوووي نفسوووك. عندئوووذ ينهوووار الشوووكل الخوووارجي ذاتيووواً وتتحقوووق الصووولة بينوووك وبوووين 

 خلف األشياء كلها. هذه هي أفضل طريقة.
 

لوصووول إلووى نوووع  خوور صووعب للغايووة. بوول إنووه يكوواد يكووون الووتخلص موون أحوود أنووواع الحووب بغوورض ا 
مسووووتحيالً. فالطبيعووووة البشوووورية محوووودودة ومليئووووة بالتناقضووووات وحصوووورية فووووي حركاتهووووا إلووووى درجووووة أن لووووو 
أراد المووورء الوووتخلص مووون الحوووب فوووي صوووورته الواطئوووة، أي فوووي الصوووورة التوووي يعرفهوووا البشووور، ولوووو بوووذل 

ينتهوووي عوووادة بفقووودان مقدرتوووه علوووى الحوووب مووون أساسوووها  لمووورءذ ذلوووك الحوووب، فوووإن االمووورء جهوووداً داخليووواً لنبووو
أو قووورون حتوووي تتووويقظ بداخلوووه  ينويصوووبح أشوووبه بوووالحجر. وربموووا يضوووطر المووورء عندئوووذ إلوووى االنتظوووار سووون

 مرة أخرا القدرة على تلقي الحب وإظهاره. 
 

 ولووذلك فووإن أفضوول طريقووة عنوودما يأتينووا الحووب هووي أن نحوواول أن ننفووذ موون خووالل مظهووره الخووارجي 
إلوووى أن نصووول إلوووى الجووووهر اإللهوووي الفعوووال وراءه. وذلوووك معنووواه أنوووه بووودالً مووون أن نكوووف عووون الحوووب ألننوووا 
نحوووب بطريقوووة خاطئوووة، يجوووب أن نقلوووع عووون الحوووب بالطريقوووة الخاطئوووة وأن نتووووق إلوووى أن نحوووب بالطريقوووة 

 الصحيحة. 
 

الحوووب بوووين األخووووة خوووذ الحوووب بوووين البشووور، علوووى سوووبيل المثوووال: حوووب اآلبووواء ل بنووواء، األبنووواء لآلبووواء،  
واألخووووات،  بوووين األصووودقاء واألحبوووة، كووول أشوووكال الحوووب هوووذه مشووووبة بالجهووول واألنانيوووة وكووول العيووووب 

وهووو، علووى حسووب  –ذلك بوودالً موون االمتنوواع عوون الحووب كليوواً لوو التووي يتصووف بهووا البشوور عووادة؛ واألخوورا 
يجووب أن يووتعلم  –ه قووول شووري أوروبينوودو، شوويء صووعب للغايووة فضووالً عوون أنووه يجفووف القلووب وال نفووع منوو

المووورء أن يحوووب بطريقوووة أفضووول: أن يحوووب بوووإخالص، أن يهوووب نفسوووه وينكووور ذاتوووه، وبووودالً مووون أن يحوووارب 
الحووووب نفسووووه، يحووووارب صووووور الحووووب المشوووووهة وجميووووع صووووور االحتكووووار والتملووووك والغيوووورة وكوووول مووووا 
 يصوووواحب هووووذه الحركووووات الرئيسووووية موووون مشوووواعر. كمووووا يجووووب أال يسووووعى الموووورء إلووووى التملووووك والسوووويطرة

بووودالً مووون أن يرغوووب فوووي األخوووذ  أن يعطوووي ويهوووب يجوووبوفووورض اإلرادة والنوووزوات والشوووهوات الذاتيوووة؛ و
الطووورف اآلخووور أن يتصووورف بطريقوووة معينوووة، بووول يكوووون راضوووياً بأنوووه  ؛ كموووا يجوووب أال يتوقوووع مووونوالتلقوووي

يحووووب، وأال يحوووورص علووووى مصووووالحه ومسوووورته وإرضوووواء رغباتووووه، بوووول يقنووووع بتقووووديم حبووووه ووده؛ أي أن 
 يداً بأنه يحب، ال أكثر من ذلك. يكون سع

 
عنووودما تفعووول ذلوووك تكوووون قووود أحووورزت تقووودماً كبيوووراً وتسوووتطيع، بفضووول موقفوووك هوووذا، أن تواظوووب علوووى  

التقووودم فوووي شوووعور الحوووب نفسوووه، إلوووى أن تكتشوووف ذات يووووم أن الحوووب لووويس شووويئاً شخصوووياً، بووول إنوووه شوووعور 
 ولكنه أساساً إلهي.كوني إلهي يعبر عن نفسه من خاللك بدرجات مختلفة من الدقة، 
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الخطووووة األولوووى هوووي أن توووتخلص مووون األنانيوووة. ذلوووك يسوووري علوووى الجميوووع ولووويس فقوووط علوووى الوووذين  

قبوووول كوووول كيووووف تحووووب، يجووووب أال تبوووودأ بووووأن تحووووب نفسووووك  تعلميريوووودون ممارسووووة اليوغووووا: لووووو أردت أن توووو
ة بوووأي عائووود. ، ويجوووب بالوووذات أال تحبهووا بأنانيوووة؛ بووول يجووب أن تهوووب نفسوووك لموون تحوووب بووودون المطالبووشوويء

 هذا تهذيب أولي لكي تتغلب على نفسك وتقود حياة خالية من الغلظة والفظاظة.
 
أموووا بالنسوووبة إلوووى حيووواة اليوغوووا، فأسوووتطيع أن أضووويف شووويئاً  خووور: أال وهوووو، كموووا قلوووت فوووي البدايوووة،  

خلفهوووا.  الحدددس اهلهددديالرغبوووة فوووي النفووواذ مووون خوووالل هيئوووة الحوووب البشوووري المحووودودة الكتشووواف جووووهر 
ئوووذ تحصووول بالتأكيووود علوووى نتيجوووة طيبوووة. هوووذا أفضووول مووون أن تجفوووف قلبوووك وتيبسوووه. ربموووا كوووان هوووذا عند

الشوووويء، ولكنووووه أفضوووول موووون جميووووع النووووواحي، ألنووووه يتجنووووب األنانيووووة التووووي تووووزعج  الطريووووق أصووووعب بعووووض
اآلخووورين فوووي حوووركتهم الخاصوووة وتسوووبب لهوووم الشوووقاء. إنوووه طريوووق السوووعي نحوووو التحوووول بووودون فووورض اإلرادة 

ى اآلخووورين، وذلوووك تحقيوووق يعتبووور، حتوووى فوووي الحيووواة العاديوووة، خطووووة إلوووى األموووام نحوووو شووويء أكثووور الذاتيوووة علووو
 سمواً وأكثر اتساقاً. 

  
 

 1956سبتمبر  19األم، أسئلة وأجوبة، 
 

 
 

 الدافع الجنسي
 

وضوووح اإلشوووكال جيوووداً: الووودافع الجنسوووي موجوووود فوووي كمثوووال أحووود األشوووياء الملموسوووة للغايوووة التوووي تخوووذ  
ة طبيعيوووة وتلقائيوووة للغايوووة، وفوووي رأيوووي مشوووروعة أيضووواً. هوووذا الووودافع سووويزول طبيعيووواً وتلقائيووواً البشووور بصوووور

بوووزوال الحيوانيوووة ]مووون اإلنسوووان . كوووذلك سوووتزول أشوووياء أخووورا كثيووورة مثووول الحاجوووة إلوووى الطعوووام وربموووا 
فع األكثووور أيضووواً إلوووى النووووم بالطريقوووة التوووي ننوووام بهوووا حاليووواً. ولكووون بالتأكيووود النشووواط الجنسوووي موووا زال الووودا

وعيوووواً فووووي اإلنسووووان المتقوووودم ومووووا زال مصوووودراً... ال أقووووول للهنوووواء، فالهنوووواء كلمووووة ضووووخمة، بوووول للبهجووووة 
والمسووورة. هوووذا النشووواط لووون يكوووون لوووه أي مكوووان فوووي وظوووائف الطبيعوووة عنووودما توووزول الحاجوووة إلوووى التكووواثر 

بهجووة الحيوواة أو عوون طريووق الجوونس. عندئووذ سيصووبح اإلنسووان إمووا أكثوور قوودرة علووى االتصووال المباشوور مووع 
لى وجهتووه إلوووى أشووياء أخووورا ]غيوور الجووونس . كووان البووواحثون الروحووانيون القووودماء يسووعون أساسووواً  أنووه سووويوَّ

ولكووون ذلوووك شووويء منووواف  للعقووول، فوووالتخلي عووون الجووونس ال يصووولح إال ألولئوووك الوووذين  –إلوووى إنكوووار الجووونس 
حوووودع بصووووورة طبيعيووووة تخطوووووا المرحلووووة الجنسووووية وتغلبوووووا علووووى الحيوانيووووة فووووي أنفسووووهم، ويجووووب أن ي

وبووودون أي جهووود أو مغالبوووة. وإنوووه لمووون الحماقوووة أن يجعووول المووورء مووون الووودافع الجنسوووي بووو رة إلشوووكال حووواد 
الجنسوووي بصوووورة طبيعيوووة وصوووراع. إذ أنوووه فقوووط عنووودما يتخطوووى الووووعي المرحلوووة اآلدميوووة، يوووزول الووودافع 

دائموووا مراحووول اتووووزان  فمراحووول االنتقوووال  –صوووعبة  تكووووونربموووا وتكون هنووواك مرحلوووة انتقوووال للغايوووة. سووو
وووـخَ ولكووون هنووواك بوووداخل اإلنسوووان تووووق متووووهج وحاجوووة يرفعوووان عنوووه األلوووم، ويُ  –حووور   ان جهوووده مووون صَ ل 

علوووى وجهوووه. وإنوووه لمووون السوووخف أن يحووواول المووورء  الوجوووع، فيصوووبح قوووادراً علوووى بوووذل الجهووود بابتسوووامة
 على من هم غير مستعدون لهذه النقلة. فرض التخلي عن دافع الجنس

 
 

لبعضووووهم: "تووووزو ، قلووووت ا شووووجعت بعووووض النوووواس علووووى الووووزوا ؛ وعنوووودم منووووي الكثيووووروناللقوووود  
موووا تنوووادي بوووه الفطووورة السوووليمة: إذا هوووو هووذا ولكووون   –تعجوووب النووواس وقوووالوا: "مووواذا! أتشوووجعينهم " تووزو !" 

غيوووور ذلووووك. عنوووودما يصووووبح الوووودافع الجنسووووي مسووووتحيالً بالنسووووبة لووووك، إنهووووم كووووانوا بشووووراً، يجووووب أال يوووودَّعوا 
عر تلقائيووواً أنوووه شووويء مووو لم ومخوووالف لحاجتوووك النابعوووة مووون األعمووواق، عندئوووذ فقوووط يصوووبح مووون وعنووودما تشووو
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السوووهل عليوووك التخلوووي عووون الجووونس، وكووول موووا عليوووك هوووو أن تقطوووع الوووروابط التوووي تربطوووك، وبوووذلك ينتهوووي 
  األمر. هذا أحد األمثلة المقنعة للغاية.

 
، سوووتزول أيضوووا الضووورورة نسوووانس الشووويء يسوووري علوووى الطعوووام. عنووودما توووزول الحيوانيوووة عووون اإلنفووو 

الحتميوووة للطعوووام. مووون المحتمووول أن تكوووون هنووواك مرحلوووة انتقوووال يتنووواول المووورء فيهوووا كميوووات أقووول وأقووول مووون 
كوووأن يستنشوووق زهوووور موووثالً. وقووود شووواهدت  – الغوووذاء الموووادي ويغوووذي نفسوووه أكثووور وأكثووور بغوووذاء أقووول ماديوووة

 .ةا النوع من التغذية الدقيقهذكيف كان البعض يغذون أنفسهم ب
 

  1965نوفمبر  27، 6ألم، مجلد أجندة ا
  

 
 

 إلى راغب في الزوا  نصيحة 
 

يرغووووووووووووووووووووووووووووووب  كتب أحد الباحثين خطاباً إلى شري أوروبيندو يسأله عن  رائه عن الزوا . ذكر إنه 
المسوووووووووووووتقبل، وأنوووووووووووووه يحوووووووووووووس  اليوغا بهدف الوصول إلى أعلى مراتب الحياة الروحية في  في بدء

الووووووووووووووووزوا . قوووووووووووووووورأ أحوووووووووووووووود  قف عليه أن يتخذ تجاه اموالد أن يعلم أي بجذب الدافع الجنسي ويري
 وسجل مريد  خر الرد كالتالي:   "أحاديع المساء"المريدين الخطاب لشري أوروبيندو في أحد 

 
  بهذه النقاط:  عليه: هذا موضوع حساس إلى حد ما. ربما أمكن الرد شري أوروبيندو

 
ة، لووويس إال جوووذب متبوووادل بوووين المسوووتويات االنجوووذاب الجنسوووي، كموووا هوووو متعوووارف عليوووه عووواد .1

الحيويوووووة* والبدنيوووووة فوووووي الرجووووول والمووووورأة. بصوووووفة عاموووووة، هوووووذا الجوووووذب يمتوووووز  بعواطوووووف 
وأحاسوووويس ويُسوووواء فهمووووه، فووووي الغالبيووووة العظمووووى موووون الحوووواالت، علووووى أنووووه حووووب أو عالقووووة 
ن سووويكية*. الوووزوا ، بمفهوموووه المعتووواد، غيووور وارد بالنسوووبة إلوووى الوووذين يرغبوووون فوووي الوووتخلص مووو

الحيووواة العاديوووة بأكملهوووا، أي بالنسوووبة إلوووى الرهبوووان المتجوووولين وأمثوووالهم. ذلوووك أن الوووزوا  هوووو 
بالتحديوووود الشوووويء الووووذي يووووربط الموووورء بشوووودة إلووووى الحيوووواة. الموووورأة بطبيعتهووووا هووووي األشوووود موووويالً 
لاللتصوووواق بالحيوووواة. وهووووي التووووي تجووووذب الرجوووول إلووووى أسووووفل وتربطووووه بالحيوووواة. وقوووود قصوووودت 

 لتضمن استمرار األجناس والحياة. الطبيعة ذلك بالذات 
 

كنووووع مووون االتحووواد بوووين روحوووين.  –الكيوووان السووويكي فوووي الرجووول والمووورأة يميووول إلوووى التالقوووي .2
تخووووص الحيوووواة العاديووووة علووووى ]اعوووواله  الوصووووول إلووووى ذلووووك صووووعب بووووالطبع. النقطووووة األولووووى 

ل المسووووتويات الحيويووووة والبدنيووووة. أمووووا فووووي الحيوووواة األعلووووى، فهنوووواك درجتووووان للقوووواء بووووين رجوووو
وامووورأة. إحوووداهما هوووي االتحووواد السووويكي، واألخووورا االتحووواد الروحوووي. الرجووول ذو المثووول العليوووا 

يتميووووز بكيووووان سوووويكي نووووام  ومتقوووودم. أمووووا الرجوووول العووووادي فكيانووووه  –مثوووول الشوووواعر والفنووووان  –
السووويكي غيووور متطوووور. أن يجووود الرجووول ذو الكيوووان السووويكي المتطوووور امووورأة مووون النووووع المالئوووم 

كووون لوووو أمكووون تحقيوووق مثووول هوووذا االتحووواد، فإنوووه يكوووون سووونداً عظيمووواً . ولصوووعب إلوووى حووود موووا
 لكالهما.

 
 .ليتزوجهاأن يعلم كيف يجد امرأة من النوع المناسب  السائل المريد: ربما يريد

 
شووووري أوروبينوووودو: ال يوجوووود معيووووار واحوووود وثابووووت للقيوووواس فووووي مثوووول هووووذه األمووووور. الجووووواب علووووى 

 ."  بل مسألة "فن"علمنها ليست مسألة "إس اله ال بد أن ينبع من إحساس داخلي. 
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أي حتوووى لوووو توووم اتحووواد الكيوووان السووويكي* فوووي كالهموووا، مووون الممكووون أن تتضوووارب األجوووزاء األخووورا،  
وود تضوواربها المكسووب الووذي حققووه الكيووان  الووذهن والكيووان الحيوووي والكيووان البوودني، بعضووها مووع بعووض فيُفس 

توووزول الصوووعوبات توووودريجياً.  فربمووواكالهموووا، السووويكي. ولكووون لوووو كوووان الكيوووان السووويكي هوووو السوووائد فوووي 
. لوووو لقوووى الرجووول ]حتوووى مووون العالقوووة السووويكية  أصوووعب فوووي التحقيوووققوووة الروحيوووة بوووين رجووول وامووورأة العال

امووورأة مووون  – يناهلهيددد الدددوعي والحقيقدددةالوووذي يبحوووع عووون الحيووواة اإللهيوووة الرفيعوووة والوووذي يسوووعى نحوووو 
مكتملوووة.  يعيشوووها فتصوووبح حيووواةوحيوووة التوووي ينووووا أن النووووع المناسوووب، فوووإن ذلوووك يزيووود مووون ثوووراء الحيووواة الر
 في هذه الحالة أيضاً يكون هناك اتحاد سيكي بين االثنين.

 

أموووا بالنسوووبة إلوووى الوووذين حققووووا صووولة سووويكية مووون النووووع الصوووحيح منوووذ البووودء، فوووإن التحقيوووق الروحوووي  
 .ظاهراً  قد ينمو تدريجياً ويصبح

 

 حية، ماذا يحدع له المريد: لو تزو  رجل يتوق إلى الحياة الرو
 

 هناك ثالثة احتماالت:الرجل، لو تزو  مثل هذا   شري أوروبيندو:
 

إلوووى مسوووتوا وعوووي أقووول، الرجووول لوووو كوووان الوووزوا  زواجووواً مووون النووووع العوووادي، فربموووا يُجوووذَب  (1)
ووول بهوووا. فوووي تلوووك الحالوووة ربموووا يفقووود  ناهيوووك عووون المشووواغل والقلوووق والمسوووئوليات التوووي قووود يَُحمَّ

 األسمى ويتغير كلياً نتيجة لتأثير المرأة عليه.تطلعه إلى الحياة 
 ينهار تماماً من الناحية الروحية نتيجة للزوا . قد (2)
 أما إذا حصل على امرأة من النوع الصحيح، فربما يكون الزوا  سنداً عظيماً له. (3)

 
 التووووي تمووووارس فووووي روبينوووودو ال يوووو من بووووالزوا  فووووي صووووورتهن شووووري أوتسووووتطيع أن تكتووووب لووووه إ  

ً حا المجتموووع أي شوووخص أن يتوووزو  أو أن يتجنوووب  يقتووورح علوووى. وهوووو ال كنظوووام رسوووميوال يووو من بوووه  ليوووا
 الزوا ؛ ذلك أمر متروك كلياً للشخص نفسه.

 
مووون الموووألوف بالنسوووبة لشوووخص يتووووق إلوووى نووووع موووا مووون حيووواة أعلوووى، خاصوووة إذا كوووان كيانوووه الحيووووي   

رأة. شوووري أوروبينووودو ال يعتوووورض قويووواً، أن يميووول إلوووى المتعووووة الحيويوووة وإلوووى التحقيووووق الحيووووي موووع اموووو
تلووك الحركووات إلووى ل كوول تحوووَّ م. ولكوون فووي حالووة اليوووغي* يجووب أن تعلووى ذلووك موون سووبيل التجربووة والووتعل

 طبيعة أسمى. حركات
 

 1:24نوفمبر  25أ.ب. بوراني، أحاديع المساء، 

 
 

 
 

 إلى رجل وامرأة على وشك الزوا رسالة 

 

تكموووووا الماديوووووة، وأن تصوووووبحا شوووووريكين نيوووووة، واهتمامافوووووي حياتكموووووا البد كونوووووا وحووووودة واحووووودةأن ت 

هووووذا هووووو تحديووووداً أسوووواس  — نتصوووواراتاالو هووووزائمالالحيوووواة، ووالنجوووواح فووووي صووووعاب الواجهووووان سوووووياً ت

 الزوا ، ولكنكما تعلمان أن ذلك ال يكفي...
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 حركووووان ، تتوالتقوووودير للجمووووال والمتووووعنفووووس الووووذوق  تشوووواركانأن تكونووووا متحوووودين فووووي أحاسيسووووكما،  
 ً ، أحووودكما مووون خوووالل اآلخووور وأحووودكما مووون أجووول اآلخر...هوووذا حسووون...هذا ضوووروري، دوافعبووونفس الووو معوووا

 ولكنه ليس كافياً...
 

أحووودكما لآلخووور بمشووواعر الوووود  أن تحتفظوووا وأن تكونوووا وحووودة واحووودة فوووي مشووواعركما األكثووور عمقووواً؛  
أن تكونوووا ومووول؛ وخيبوووة األ ضووويقالسوووأم وال تصووومدا فوووي وجوووهضوووربات الحيووواة، و هاال تبووودلالتوووي  والرقوووة

دائمووا وفووي كوول مناسووبة سووعيدين، سووعيدين للغايووة لكونكموووا معووا، وأن يجوود كوول منكمووا فووي جميووع الظوووروف 
 هذا حسن، هذا عظيم، هذا ال غنى عنه، ولكنه ليس كافياً... —السكينة والسالم والبهجة في اآلخر 

 

تشووووتركا فووووي اهتماماتكمووووا  ، أن منهووووا وحوووودة متكاملووووةا وتجعووووالأن توحوووودا أذهانكمووووا وتنسووووقا أفكاركموووو 
يأتيوووان  اطكما الوووذهني متطابقووواً عووون طريوووق توسوووع واسوووتزادةواكتشوووافاتكما العقليوووة، وأن تجعوووال مجوووال نشووو

 من كالكما في نفس الوقت، هذا جيد، هذا ضروري للغاية، لكنه ليس كافياً...
 

ال  ور خالددددندددو فااقدددةحقيقدددة وراء كووول ذلوووك، فوووي األعمووواق، فوووي المركوووز، علوووى قموووة الكيوووان، هنووواك  
الوووذي يهمووون سووويد الو المنبوووع والسوووبب وهمووواالبيئوووة أو التربيوووة،  أو الووووطن ة أونشوووأظوووروف العلوووى  انيتوقفووو
فوووي : مووونح حياتنوووا اتجاههوووا المسوووتديم، والوووذي يحووودد مصوووائرناالوووذي ي ما ذاكتطورنوووا الروحوووي؛ وهوووـعلوووى 

ً  الحقيقدددةوعوووي تلووووك  رتقووواء، وأن تتقوووودما بوووونفس فووووي التطلووووع واال واحوووداً  يجووووب أن تتحوووودا. أن تكونوووا كيانووووا
 الخطوة على نفس المسار الروحي، هذا هو سر االتحاد المستديم.

 

 1933مارس ، الزوا  واألطفال، 14مجلد األم، كلمات 
 

 

 
 

 الحب والرغبة الجنسية
 الحب ليس اتصاالً جنسياً. 
  الحب ليس انجذاباً وتبادالً حيوياً. 
 الحب ليس تعطش القلب إلى الحنان. 

 
، ال يقووودر علوووى تلقيهوووا وإظهارهوووا إال الوووذين يجمعوووون الواحدددد األحددددب موجوووة عاتيوووة توووأتي مباشووورة مووون الحووو

 بين النقاء الخالص والقوة الشديدة.
 

 دون أي شيء  خر. الفاال األ م النقاء معناه أن ينفتح المرء لنفوذ 
 

توووي هوووي ميوووراع ال أحوووب أن تتلووووع كلموووة الحوووب بوووأن توووذكر فوووي سوووياق واحووود موووع الرغبوووة الجنسوووية، ال
 اإلنسان من الحيوان.

 
علوووى  اهلهيدددةاألم أنوووت تقعوووين فوووي تشووووش كبيووور عنووودما تخلطوووين بوووين حاسوووة األموموووة التوووي تمثووول قووووة 

المسوووتوا الفيزيوووائي وبوووين االتصوووال الجنسوووي بغووورض التكووواثر وهوووو شووويء ينتموووي إلوووى الحيووووان، بووول فوووي 
مووون أجووول اسوووتمرار األجنووواس  الطبيعدددةأغلوووب األحيوووان إلوووى البهوووائم، والوووذي هوووو مجووورد وسووويلة ابتكرتهوووا 

 المختلفة.
 

 1963سبتمبر  23أجندة األم، المجلد الرابع، 
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 مع اآلخرينوالتناغم االنسجام  3-3
 

مووووقفين: إموووا التعوووادل والتسووواوي الهوووادي بالنسوووبة إلوووى الجميوووع بصووورف أحووود يسوووتطيع المموووارس أن يتخوووذ  
 النظر عن ودهم أو عداوتهم، أو نية طيبة شاملة.

 

 826:23 أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندوشري 

 
 

 
 

ونفوووور تجووواه اآلخووورين متأصووول فوووي طبيعوووة الكيوووان الحيووووي* اآلدموووي.  ميووولالتفووواوت فوووي المشووواعر بوووين  
ذلوووك أن بعوووض الطبووواع الحيويوووة تتناسوووق فيموووا بينهوووا والوووبعض ال يتناسوووق، باإلضوووافة إلوووى وجوووود األنوووا الحيووووي 

ووور األموووور أو يتصووورف النووواس تبعووواً ألولياتوووه أو لرأيوووه بخصووووص موووا الوووذي يموووتعض إذا  موووا جووورح أو إذا لوووم تَس 
يسوووود الهووودوء الروحوووي والتسووواوي والنيوووة الحسووونة تجووواه الجميوووع، فالعلويوووة  نووواذاتأموووا فوووي ينبغوووي علووويهم عملوووه. 

يوووان السووويكي* أو، فوووي مرحلوووة معينوووة، عووودم االكتوووراع الهوووادي نحوووو جميوووع األشوووياء باسوووتثناء األلوهيوووة؛ وفوووي الك
عالقوووات خاصوووة موووع أشوووخاص  مووون الممكووون وجوووود يسوووود أساسووواً اللطوووف أو الحوووب تجووواه الجميوووع، وإن كوووان

والنفوووور. يجوووب تهدئوووة الكيوووان  ميووول− أموووا الكيوووان الحيووووي، فهوووو علوووى الووودوام غيووور متسووواو  ومملووووء بالمعينوووين 
تجووواه  ةتعادلووومة الهادئوووة والالحسووون يجوووب أن يتلقوووى مووون الوووذات العلويوووة نيتهووواالحيووووي عووون طريوووق الممارسوووة، و

]فوووي حالتوووك ، ولكنوووه ربموووا يحتوووا   جميوووع األشوووياء ومووون الكيوووان السووويكي* لطفوووه الشوووامل أو حبوووه. ذلوووك سووويتحقق
 إلى وقت.

 

 822:23 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو

 
 

 
 

ب "حقيقيوووة أو غيووور يحوووب أن يكتشوووف أو يتحووودع عووون عيوووو األنوووا التافوووه فوووي كووول منوووا هوووو الوووذي  
األنوووا ال يحوووق لوووه إصووودار و ،ال يهوووم إن كانوووت هوووذه العيووووب حقيقيوووة أو غيووور حقيقيوووة. حقيقيوووة" فوووي اآلخووورين

اإللهوووي الهوووادي، الوووذي ال تحركوووه  الدددرو أحكوووام، ألنوووه ال يملوووك الر يوووة الصوووحيحة أو الوووروح الصوووحيحة. فقوووط 
جميووووع، يسووووتطيع أن يحكووووم وأن مصووووالح شخصووووية أو عواطووووف جامحووووة، والووووذي يسووووبغ رحمتووووه وحبووووه علووووى ال

 يرا بنظرة صحيحة نواحي القوة والضعف في كل فرد.

 

 241:25 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو

 

 

 
 

يحوووب أن يكتشوووف أو يتحووودع عووون عيووووب "حقيقيوووة أو غيووور حقيقيوووة"  األنوووا التافوووه فوووي كووول منوووا هوووو الوووذي 
األنوووا ال يحوووق لوووه إصووودار أحكوووام، ألنوووه ؛ لعيووووب حقيقيوووة أو غيووور حقيقيوووةال يهوووم إن كانوووت هوووذه ا. فوووي اآلخووورين

اإللهووووي الهووووادي، الووووذي ال تحركووووه مصووووالح  الددددرو ال يملووووك الر يووووة الصووووحيحة أو الووووروح الصووووحيحة. فقووووط 
شخصووووية أو عواطووووف جامحووووة، والووووذي يسووووبغ رحمتووووه وحبووووه علووووى الجميووووع، يسووووتطيع أن يحكووووم وأن يوووورا 

 ف في كل فرد.بنظرة صحيحة نواحي القوة والضع

 
 

 827:23 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو
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 في عيوب اآلخرين. ذلك ال فائدة منه. احتفظ دائما بالهدوء والسالم في موقفك. معنتال ت 

 

 826:23 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو

 

 
 

موووا يخلوووق جوووواً كريهووواً  −يالحوووظ المووورء عيووووب اآلخووورين بتعووواطف وعووودم تحيوووز ال ضووورر مووون أن يووورا و 
للووونفس ولآلخووورين هوووي نزعوووة االنتقووواد والبحوووع عووون األخطووواء وإدانوووة اآلخووورين بووودون ضووورورة. ولمووواذا هوووذه 
الصووورامة وهوووذه اإلدانوووة الواثقوووة مووون نفسوووها أكثووور مموووا ينبغوووي  أيوجووود مووون هوووو بوووال أخطووواء  لمووواذا إذن هوووذا 

تقووواد اآلخووورين وإدانوووتهم  أحيانوووا يجووود المووورء نفسوووه مضوووطراً إلوووى إصووودار حكوووم، ولكووون ذلوووك ال التلهوووف علوووى ان
 .اآلخرين عيوبتلهف على اكتشاف ينبغي عمله بتسرع أو 

 

 826:23 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو

 

 
 

طيوووب علوووى اآلخووورين، إال أن ذلوووك ال  الطيبوووة يمكووون أن يكوووون لهوووا توووأثير سووويئ أو وأنعوووم، أفكارنوووا السووويئة  
الوووذي تسوووري عليوووه  نحوووووموووع ذلوووك فهوووذا هوووو ال −يحووودع دائمووواً ألن هوووذه األفكوووار ليسوووت قويوووة بالدرجوووة الكافيوووة 
ً  المجوووالاألموووور. وهوووذا هوووو السوووبب فوووي أن ذوي المعرفوووة فوووي هوووذه  إننوووا يجوووب أن نمتنوووع عووون  يقولوووون دائموووا

مووون األفكوووار الطيبوووة واألفكوووار السووويئة تخطووور بالتسووواوي يئة عووون اآلخووورين. صوووحيح أن كوووالً سووو أفكوووارتكووووين 
مكنوووه أن يوطووود ألعلوووى الوووذهن فوووي حالتوووه العاديوووة؛ ولكووون لوووو أحسووون المووورء تنميوووة ذهنوووه وإرادتوووه الذهنيوووة، 

الوووتحكم فوووي أفكووواره وفوووي أعمالوووه وأن يحووود مووون مفعوووول األفكوووار السووويئة. ولكووون هوووذا الوووتحكم الوووذهني لووويس كافيووواً 
أال يتلقوووى إال يجوووب فالمموووارس يجوووب أن يصووول إلوووى ذهووون هوووادي، وفوووي هووودوء ذهنوووه بالنسوووبة لمموووارس اليوغوووا. 

 أخرا وأن يكون مجاالً وأداة لهذه القوا.قوى يلهية أو  اهلهية الف ر ةقو

 

 838:23 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو

 

 
 

ً ردي مأ اً جيووود فوووي كونوووكأو  ،غيووور متفقوووينأم  متفقوووين معوووكال تفكووور فيموووا إذا كوووان النووواس   ، ولكووون فكووور: ئوووا
تحبنوووي وأنوووا انتموووي إليهوووا". لوووو أسسوووت حياتوووك علوووى هوووذه الفكووورة، فسووورعان موووا يغووودو كووول شووويء اهلهيدددة األم "

 سهالً للغاية.

 

 194:25 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو

 

 
 

أو أن تنوووال السوووالم، يجوووب أن تقلووول مووون التفكيووور  لوووو أردت أن تنوووال المعرفوووة أو أن تووورا الكووول كوووأخوة 
 – األلوهيدددةفوووي نفسوووك وفوووي رغباتوووك ومشووواعرك، والطريقوووة التوووي يعاملوووك بهوووا النووواس، وأن تفكووور أكثووور فوووي 

 ، ال من أجل نفسك.األلوهيةأن تعيش من أجل 

 

  825:23 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو
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 ألي ال يمكوووون ؛األلوهيددددةيووووأتي فقووووط عنوووودما يخبوووور الموووورء داخليوووواً الوحوووودة مووووع  اطنيووووةالبشووووفاء الوحشووووة  
 دميوووة أن تمووو  الفووورال. وعلوووى نفوووس المنووووال، االنسوووجام موووع اآلخووورين فوووي الحيووواة الروحيوووة يجوووب أن  عالقوووة

. األلوهيددددةيتأسووووس ال علووووى االنجووووذاب العقلووووي أو الحيوووووي*، بوووول علووووى الوووووعي اإللهووووي وعلووووى االتحوووواد مووووع 
. إلوووى ذلوووك ال ددد -واحددددالويشوووعر بووواآلخرين فوووي  ال ددد -بالواحددددام الحقيقوووي يوووأتي عنووودما يشوووعر المووورء االنسوووج

الحووين يمكوون أن تكووون هنوواك نيووة طيبووة واتحوواد مبنووي علووى شووعور بغايووة إلهيووة مشووتركة وإحسوواس بووأن الجميووع 
 االنسجام الحقيقي ال يمكن أن يأتي إال من أساس سيكي* أو روحي. .األم اهلهيةأطفال 

 

 814:23 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو
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 التربيةعن  4
 

 مقدمة األم
  

ا بأكملوووه، غووومصوووطلحات تنتموووي إلوووى مجوووال اليو مألوفوووةأحووواول فوووي هوووذه المقووواالت أن أصووويغ فوووي لهجوووة 
ا(، أعنوووي غوووحيووواة العاديوووة )وكوووذلك أيضووواً طوووالب اليويحيوووون ال الوووذين مصوووممة لتخاطوووب فهوووذه المنشوووورات

فوووي حيووواتهم موووع ذلوووك بوووذلك هووو الء الوووذين يهتموووون أساسووواً بالحيووواة البدنيوووة الماديوووة المحضوووة ويحووواولون 
صوووعبة للغايوووة، فوووي الظوووروف العاديوووة. هوووذه مهموووة  عوووادة أعظوووم مموووا يبلغوووه النووواس يوووق كموووالالبدنيوووة تحق

 حر ون أنفسوووهم بوووأنهم "مووواديون" وعوووادة موووا يشوووعرون بوووالهووو الء النووواس يصوووفا. غوووولكنهوووا نووووع مووون اليو
سووووتخدم مصووووطلحات اليوجووووا، ولووووذلك يجووووب أن نووووتكلم لغووووتهم وأن نتجنووووب المصووووطلحات توالضوووويق عنوووودما 
مووووع أنهووووم كووووانوا كووووانوا يعتبوووورون أنفسووووهم "موووواديين"  قومووووا م. وقوووود عرفووووت فووووي حيوووواتيالتووووي قوووود تصوووودمه

 الذين يَدَّعُون ممارسة اليوجا. أنظمة يتبعهامن بكثير  ةصرام أكثريمارسون نظاماً تدريبياً 
 

أم لوووم يعلنووووا ال  *يوووةغأعلووون النووواس أنهوووم يعيشوووون حيووواة يو موووا نريوووده هوووو أن تتقووودم اإلنسوووانية، وسوووواء 
 الجهد الضروري للتقدم. ونبذلي ما أنهيهم كثيرا، طالم

 
 1:52ديسمبر  25نشرة التربية الفيزيائية، أشرام شري أوروبيندو، األم، 

 

 
 

 تعلم كيف تعيش 1-4
 نفسالتحكم في الو نفسال ةعرفم

 الحياة بدون هدف تكون دائماً حياة بائسة. 
 يجب أن يكون لكل منكم هدف. ولكن ال تنسوا أن نوعية حياتكم ستتوقف على نوعية هدفكم.

رفيعوووواً وواسووووعاً وكريموووواً وخالصوووواً موووون المصووووالح الشخصووووية؛ فووووذلك  يجووووب أن يكووووونهووووذا الهوووودف  
 اتكم ثمينة لكم ولغيركم.يجعل حي

 ولكن أياً كانت غايتكم، لن تبلغوا التمام في تحقيقها ما لم تحققوا الكمال في أنفسكم.
 

أول خطووووووة فوووووي سوووووعيكم لتحقيوووووق الكموووووال هوووووي أن تصووووويروا واعيوووووين بأنفسوووووكم: بوووووأجزاء كيوووووانكم  
جوووزاء لكوووي تعووووا المختلفوووة وبالنشووواطات الخاصوووة بكووول منهوووا. يجوووب أن تتعلمووووا كيوووف تميوووزون بوووين هوووذه األ

بوضوووووح مصوووودر الحركووووات التووووي تحوووودع فوووويكم، والوووودوافع الكثيوووورة وردود الفعوووول واإلرادات المتضوووواربة 
وراء تصووورفاتكم. هوووذه دراسوووة جوووادة تتطلوووب الكثيووور مووون المثوووابرة واإلخوووالص. ذلوووك أن طبيعوووة اإلنسوووان، 

أو يقولوووه أو يعملوووه. وال  خاصوووة طبيعتوووه العقليوووة، تميووول تلقائيووواً إلوووى تبريووور كووول موووا يفكووور فيوووه أو يشوووعر بوووه
ال يخطوووئ إال لوووو الحظنوووا هوووذه الحركوووات أن نوطووود فوووي أنفسووونا القووودرة علوووى تمييوووز  يحوووق لنوووا األمووول فوووي

بعنايوووة كبيووورة، وقووودمناها، علوووى سوووبيل المجووواز، للمحاكموووة أموووام المثووول األعلوووى الوووذي نقتووودي بوووه، عاقووودين 
يووود فعوووالً أن نتقووودم وأن نصوووبح قوووادرين العوووزم علوووى االمتثوووال لقضووواء هوووذه المحكموووة. ذلوووك إننوووا لوووو كنوووا نر

علوووى معرفوووة حقيقوووة كياننوووا، أي الغووورض الحقيقوووي الوووذي خوووـُلقنا مووون أجلوووه، يجوووب أن ننبوووذ أو نستأصووول فوووي 
أنفسووونا كووول موووا ينووواقض حقيقوووة وجودنوووا، وكووول موووا هوووو مضووواد لهوووا. بهوووذه الطريقوووة يتيسووور لنوووا، شووويئاً فشووويئاً،  

عموول متجووانس حووول مركزنووا السوويكي*. هووذا العموول،  تنسوويق جميووع أجووزاء وجميووع عناصوور كياننووا فووي كوول  
لوووذلك يجوووب أن نتوووزود أن يبلوووغ درجوووة ملموسوووة مووون الكموووال. توحيووود الكيوووان، يتطلوووب وقتووواً طوووويالً قبووول 

 على قيد الحياة إلى أن ننجح في مسعانا. البقاءعلى  أن نصممبالصبر والتحمل لكي نتمه، و
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ة الووونفس وتوحيووود الكيوووان، يجوووب أن تحرصووووا فوووي إلوووى جانوووب متوووابعتكم لهوووذا المجهوووود، مجهوووود تزكيووو 
الجوووزء الخوووارجي واألدائوووي مووون كيوووانكم. عنووودما تتجلوووى الحقيقوووة  تحقيوووق الكموووال فووويالوقوووت نفسوووه علوووى 

أن يعطوووي الفكووورة مكنوووه مووون جوووة مووون المرونوووة والخصووووبة تاألعلوووى، يجوووب أن تجووود فووويكم عقوووالً علوووى در
تَهوووا ووضووووحها. يوووة تحفوووظ لهوووا قُ التوووي تريووود أن تعبووور عووون نفسوووها صووويغة فكر  التووويهوووذه الفكووورة كموووا أن وَّ

ى تجليووة الكلمووات بوودون أي تحوواول أن تعبوور عوون نفسووها بكلمووات يجووب أن تجوود فوويكم قوووة تعبيوور قووادرة علوو
هوووذه الصووويغة التوووي ستجسووودون فيهوووا الحقيقوووة يجوووب أن تتجلوووى فوووي كووول مشووواعركم، وفوووي ثوووم أن تحريوووف. 

كوووات كيوووانكم. وأخيووورا، هوووذه الحركوووات نفسوووها كووول أعموووالكم اإلراديوووة وفوووي كووول تصووورفاتكم وفوووي كووول حر
 .كمالال مداها منيجب أن تبلغ أقصى 

 

 . شوووعبنوووذكر خطوطوووه العريضوووة فيموووا يلوووي كووول ذلوووك يمكووون تحقيقوووه بواسوووطة نظوووام تووودريبي ربووواعي  
هووووو ال تسووووتثني إحووووداها األخوووورا ويمكوووون ممارسووووتها فووووي  ن واحوووود؛ وذلووووك فووووي الواقووووع  األربعووووةالنظووووام 
هووي مووا يمكوون تسووميته التوودريب السوويكي*. نحوون نطلووق اسووم "سوويكي" علووى المركووز  . نقطووة البدايووةاألفضوول

السووويكولوجي لكياننوووا: مقوووام الحقيقوووة العليوووا لوجودنوووا الوووداخلي، ذاك الوووذي يسوووتطيع أن يعووورف هوووذه الحقيقوووة 
 حتوووى نُركوووـ  ز عليوووهوأن يسوووتهل فاعليتهوووا. ولوووذلك فمووون المهوووم للغايوووة أن نعوووي بوجوووود هوووذا المركوووز فينوووا وأن 

 بح بالنسبة لنا حقيقة حية نستطيع أن نتطابق معها.يص

 
 

َرت منووواهج عديووودة فوووي أوقوووات وأمووواكن مختلفوووة لبلوووول هوووذا اإلدراك وللوصوووول إلوووى هوووذا   لقووود طُوووو  
. فوووي الحقيقوووة،  لوووي بووول أن بعضوووها. بعوووض هوووذه المنووواهج سووويكولوجي وبعضوووها دينوووي، نهايوووةالالتطوووابق فوووي 

نسوووبة لوووه، ولوووو كوووان تطلعنوووا متوهجووواً وثابتووواً، وكانوووت إرادتنوووا نسوووب بالاألكووول فووورد يجوووب أن يجووود المنووواهج 
خارجيووواً عووون طريوووق القوووراءة  إموووا مثوووابرة ومفعموووة بالحيويوووة، فوووال بووود أننوووا سنصوووادف، بطريقوووة أو بوووأخرا:

داخليوووواً عوووون طريووووق التركيووووز والتأموووول والوووووحي − العووووون الووووذي نحتاجووووه لبلووووول الهوووودف.  أو والدراسووووة،
االسووووتغناء عنووووه بووووأي حووووال: أال وهووووو الرغبووووة فووووي والتصووووميم علووووى ولكوووون هنوووواك شوووويء واحوووود ال يمكوووون 

االكتشووواف والتحقيوووق. هوووذا االكتشووواف وهوووذا التحقيوووق يجوووب أن يكونوووا الشووواغل األساسوووي لكياننوووا، الل لووو ة 
الثمينووة التووي يجووب أن نحوزهووا مهمووا تكلفنووا فووي سووبيلها. ولووذلك، أيوواً كووان مووا تفعوول، و أيوواً كانووت مشوواغلك 

عهوووا حيوووة وحاضووورة وراء كوووون الرغبوووة فوووي اكتشووواف حقيقوووة كيانوووك وفوووي االتحووواد مونشووواطاتك، يجوووب أن ت
 كل ما تشعر به وكل ما تفكر فيه.و كل ما تفعله

 

م حركووووة االكتشوووواف الووووداخلي هووووذه،   . فوووواألداة تطوووووير العقوووولموووون المستحسوووون أال نهموووول  لكووووي نُووووتَم 
فوووي الوضوووع الطبيعوووي، محووودود  العقليوووة يمكووون أن تكوووون عونووواً عظيمووواً أو عقبوووة كوووأداء. العقووول البشوووري،

دائمووواً فوووي ر يتوووه، وضووويق فوووي فهموووه، ومتصووولب فوووي تصووووره، بحيوووع أن توسووويعه وجعلوووه أكثووور مرونوووة 
وعمقووواً يتطلبوووان دائموووا بوووذل الجهووود. ولوووذلك فإنوووه مووون الضوووروري للغايوووة اعتبوووار جميوووع األموووور مووون أكبووور 

رونوووة الفكووور رفعوووة ومعووودد ممكووون مووون وجهوووات النظووور. ولبلوووول ذلوووك الهووودف، هنووواك تمووورين يضوووفي علوووى 
غ بوضووووح أطروحوووة موووا؛ ثوووم نقابلهوووا بأطروحوووة مناقضوووة نصووويغها بووونفس يعظيموووة. وهوووو كووواآلتي: أن نصووو

وحووود ي تخليوووق* بعنايوووة وتََمل وووي إلوووى أن نصووول إلوووى الدقوووة. ثوووم نوسوووع المشوووكلة أو نتخطاهوووا بوووأن نفكووور فيهوووا
 النقيضين في فكرة أوسع وأرفع وأشمل.
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تمرينوووات أخووورا كثيووورة مووون هوووذا النووووع؛ بعضوووها لوووه توووأثير حميووود علوووى  مووون الممكووون التووودرب علوووى 
يووود الوووتحكم فوووي المشووواعر وعواقبهوووا. الخلوووق ولوووه لوووذلك فضووول مضووواعف: فضووول تهوووذيب الوووذهن وفضووول توط

يجوووب، علوووى سوووبيل المثوووال، أال تسووومح أبووودا لوووذهنك بوووأن يحكوووم علوووى األشوووياء والنووواس، فالوووذهن لووويس أداة 
المعرفوووة. المعرفوووة  يتحووورك بواسوووطةإلوووى المعرفوووة، بووول يجوووب أن معرفوووة، وهوووو غيووور قوووادر علوووى الوصوووول 

 ً بمراحووول مووون نطووواق األفكوووار  تنتموووي إلوووى مجوووال أعلوووى كثيووورا مووون مجوووال العقووول اآلدموووي وأكثووور ارتفاعوووا
تجليتهوووا. علوووى تلقوووي المعرفوووة مووون أعلوووى وكوووي يقووودر علوووى البحتوووة. يجوووب أن يكوووون العقووول صوووامتاً ومتنبهووواً ل

فيهووووا قيمتووووه الكاملووووة ومنفعتووووه  حقووووقهووووي المجوووواالت التووووي ي تلووووكموووول، وفالعقوووول أداة تشووووكيل وتنظووووـيم وع
 الحقيقية.

 
هنووواك تمووورين  خووور ربموووا يكوووون نافعووواً جوووداً لتقووودم الووووعي. فوووي أي وقوووت يكوووون هنووواك خوووالف كموووا أن  
أو تنفيوووذ عمووول موووا، يجوووب أن نتجنوووب علوووى الووودوام أن نظووول  صووووص أي موضووووع، مثووول اتخووواذ قوووراربخ

فهووم وجهووة نظوور اآلخوور، نسووعى إلووى نظرنووا. بوول يجووب، علووى العكووس، أن مغلقووين فووي تصووورنا أو وجهووة 
أن نجووود الحووول الوووذي يمكووون أن يرضوووى  صوووراعال فوووي موضوووعه، وبووودال مووون الشوووجار أووأن نضوووع أنفسووونا 

 ؛ مثل هذا الحل سيوجد دائما إذا توفرت النية الطيبة.إلى حد ماالطرفين 

 
الحيووووي*. الكيوووان الحيووووي فينوووا هوووو موضوووع وهنوووا يجوووب أن نوووذكر النظوووام التووودريبي الخووواص بالكيوووان  

الووودوافع والرغبوووات والشوووهوات، والحمووواس والعنوووف، والطاقوووة الديناميكيوووة واالكتئووواب اليوووائس، وعواطوووف 
كووول شووويء وعلوووى اإلنشووواء والتحقيوووق؛ ولكنوووه  تحريوووك الشوووغف والهيوووام، والثوووورة والتمووورد. وهوووو قوووادر علوووى

ميووووع أجووووزاء اإلنسووووان موووون جفووووي التهووووذيب عب أصوووو فهووووو قوووودقووووادر أيضووووا علووووى الهوووودم واإلعاقووووة. ولووووذلك 
صوووادقاً  لوووم تكوووننوووك لوووو أل صوووبراً عظيمووواً وإخالصووواً تامووواً، كووودح طويووول مجهووود يتطلوووب هتهذيبوووواألخووورا 

فسووووف تخووودع نفسوووك منوووذ أول خطووووة، وسووويظل كووول سوووعيك نحوووو التقووودم بوووال نتيجوووة. فوووي حوووين لوووو تعووواون 
ل يبووودو غيوور عملوووي. الصووعوبة تكمووون فوووي الكيووان الحيووووي، فمووا مووون تحقيووق يبووودو مسووتحيالً، وموووا مووون تََحوو و 

ضووومان هوووذا التعووواون بصوووفة مسوووتمرة. فالكيوووان الحيووووي عامووول قووودير، ولكنوووه ينشووود فوووي أغلوووب األحيوووان 
م موووون هووووذا اإلرضوووواء، كليوووواً أو جزئيوووواُ، يغتوووواظ ويووووتجهم ويلجووووأ إلووووى ءرضووووا ه الشخصووووي. وإذا مووووا ُحوووور 

ل محلهووووا اشوووومئزاز موووون النوووواس اإلضووووراب. وبووووذلك تختفووووي طاقتووووه بصووووورة تكوووواد تكووووون كليووووة، ويحوووو
واألشووووياء، وتثبوووويط أو ثووووورة و كآبووووة وسُووووخط. موووون المستحسوووون فووووي هووووذه األوقووووات أن نظوووول هووووادئين وأن 
نمتنووع عوون العموول؛ فهووذه هووي األوقووات التووي نقتووورف فيهووا الحماقووات والتووي يمكننووا فيهووا أن نحطووم أو نفسووود 

تظم. إال أن هووووذه األزمووووات تكووووون فووووي لحظووووات قليلووووة التقوووودم الووووذي أحرزنوووواه فووووي أشووووهر موووون الجهوووود المنوووو
لهوووب  حيووواءتكفوووي إل أقصووور وأقووول خطووورا بالنسوووبة لهووو الء الوووذين وطووودوا صووولتهم بكيوووانهم السووويكي* بدرجوووة

. وهوووم يسوووتطيعون، بمعونوووة هوووذا الووووعي، األعلوووى الوووذي يجوووب تحقيقوووه لالمثوووإلوووى عي االووووالتووووق والتطلوووع 
بصوووبر ومثوووابرة، بوووأن نبووودي لوووه الحقيقوووة أن يتعووواملوا موووع كيوووانهم الحيووووي كموووا نتعامووول موووع طفووول متمووورد، 
. بمثوول هووذا التوودخل كلمووا فتوورت هووذه النيووةوالنووور، حريصووين علووى إقناعووه وعلووى إيقوواظ النيووة الحسوونة فيووه 

كووول أزموووة إلوووى تقووودم جديووود، وإلوووى خطووووة إضوووافية نحوووو الهووودف. قووود يكوووون التقووودم  تحويووولالصوووبور يمكووون 
بالشووووجاعة فووووي إرادتنووووا، فموووون الم كوووود أننووووا  بطيئوووواً، وقوووود تكووووون النكسووووات متكووووررة، ولكوووون لووووو تمسووووكنا

 الحقيقة. وبات تذوب وتختفي أمام إشراق وعيسننتصر يوما ما وأننا سنرا كل الصع
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يجوووب أن نجعووول، عووون طريوووق تربيوووة بدنيوووة راشووودة وحكيموووة، أجسوووامنا قويوووة ومرنوووة بدرجوووة  : وأخيوووراً  
الحقيقووووة التووووي ترغووووب فووووي التجلووووي موووون  يووووة قوووووةلحة فووووي العووووالم المووووادي لتجلتكفيهووووا ألن تكووووون أداة صووووا

 خاللنا.
 
البووودن، فوووي الواقوووع، ال يجوووب أن يسوووود. وهوووو بطبيعتوووه نفسوووها خوووادم وديوووع ومخلوووص. ولكنوووه ل سوووف   

تجووواه سووويديه: العقووول والكيوووان الحيووووي*. فهوووو  علوووى التمييوووز التوووي ينبغوووي أن يحووووزهنوووادرا موووا يملوووك القووودرة 
صووووحته وسووووعادته. العقوووول بمعتقداتووووه ومبادئووووه الجاموووودة يطيعهمووووا طاعووووة عميوووواء، وذلووووك علووووى حسوووواب 

 ً موووا يحطموووان تووووازن البووودن الطبيعوووي  والتعسوووفية، والكيوووان الحيووووي بشوووهواته وشوووططه وعربدتوووه سوووريعا
ويخلقوووان فيوووه التعوووب واإلرهووواق والمووورض. يجوووب تحريووور البووودن مووون هوووذا الطغيوووان، وذلوووك ال يمكووون عملوووه 

يكي* فوووي الكيوووان. البووودن يملوووك قووودرة رائعوووة علوووى التوووأقلم إال عووون طريوووق االتحووواد الووودائم موووع المركوووز السووو
والتحمووول. وهوووو قوووادر علوووى القيوووام بأشوووياء تفووووق بكثيووور موووا نتصووووره فوووي العوووادة. ولوووو خضوووع لحكوووم حقيقوووة 

سوووويديه الجوووواهلين والمسووووتبدين الووووذين يحكمانووووه حاليووووا، فسوووووف الخضوووووع لالكيووووان المركزيووووة، بوووودال موووون 
تمكن فووي كوول دقيقووة وفووي هوودوء وسووكينة وقوووة واتووزان موون بووذل يدهشووك مووا هووو قووادر علووى القيووام بووه. سووي

، عوووون طريووووق جوووودديجوووود الراحووووة وسووووط العموووول وأن ي الجهوووود المطلوووووب منووووه، ألنووووه سوووويكون قوووود تعلووووم أن
االتصوووال بوووالقوا الكونيوووة، موووا ينفقوووه مووون طاقوووة فوووي صوووورة واعيوووة ونافعوووة. وفوووي هوووذه الحيووواة السوووديدة 

كاملووة التناسووق  يعطووي البوودن أبعوواداً و س تنوواغم اآلفوواق العليووامتزنووة يظهوور انسووجام جديوود فووي البوودن يعكوووال
تفوووتح ت، بووول سووواكنة  أبوووداً   تقوووفولهيئتوووه جمووواالً مثاليووواً. وهوووذا االنسوووجام سوووينمو بووواطراد، ألن حقيقوووة الكيوووان ال

بمجووورد أن يوووتعلم البووودن متابعوووة حركوووة التناسوووق . وشوووموالً  كمووواالً يوووزداد و ينموووو بووواطرادلكموووال  باسوووتمرار
عمليوووة تحوووول مسوووتمر، مووون ضووورورة التحلووول والتووودمير.  بواسوووطة، اإلفوووالتك، سووويتمكن مووون التقووودمي تلووو

 وبذلك يفقد قانون الموت الذي ال رجعة فيه كل مبرر الستمراره في الوجود.
 

التوووي ننشووودها لهوووا أوجوووه عنووودما نبلوووغ هوووذه الدرجوووة مووون الكموووال التوووي هوووي غايتنوووا، سوووندرك أن الحقيقوووة  
ً  األوجوووه األربوووعة والجموووال. وهوووذه والقووودر أربوووع: الحوووب والمعرفوووة فوووي  للحقيقوووة سووووف تجووود تعبيرهوووا تلقائيوووا

التعبيووور عووون حوووب صوووادق وطووواهر؛ العقووول سووويكون أداة التعبيووور عووون  أداةكياننوووا. الكيوووان السووويكي* سووويكون 
عووون جموووال كامووول  معرفوووة ال تخطوووئ؛ الكيوووان الحيووووي سووويبدا قووودرة وقووووة ال تقهووور؛ والبووودن سووويكون تعبيوووراً 

 وتناسق تام.
 
 1:52 نوفمبر ، 12 المجلدعن التربية، ألعمال المجمعة ل م، ا
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 مناهج الحزم األربعة والحريات األربعة 2-4
 

التربيوووة المتكاملوووة الوووي تووو دي إلوووى تحقوووق السووووبرامنتل*، تسوووتلزم منووواهج حوووزم أربعوووة يووو دي كووول 
 منها إلى تحرر معين. 

 
ووور الحوووزم، نفكووور فوووي عوووادة  نسووويء فَوووـهم "الحوووزم" علوووى أنوووه قسووووة م فرطوووة علوووى الووونفس، وإذا ذُك 

حيووواة بدنيوووة وحيويوووة وذهنيوووة إلوووى  مووون حيووواة لوووذي يجنوووب نفسوووه مشوووقة تطووووير الحيووواةالزاهووود المتقشوووف ا
كمووا لوووو كانووت متاعووواً  ال اعتبوووارروحانيووة بوووأن  ينكوور إمكانيوووة هووذا التطووووير، والووذي يطووورح الحيوواة جانبوووا بوو

 ً فووي طريووق تقدموووه الروحووي، أو علووى أي حووال، كموووا لووو كانووت شووويئاً  ال فائوودة منووه أو قيووداً يربطوووه أو عائقووا
أو  الطبيعدددةال أموول فووي إصووالحه وعبئوواً يلووزم أن نتحملووه برضوووا تووام أو بقبووول نسووبي إلووى أن تخلصوونا منووه 

يووورا الزاهووود الحيووواة األرضوووية مجووواالً للتطوووور ينبغوووي أن  الحووواالتأحسووون  فووويبوووالموت.  الرحمدددة اهلهيدددة
اإلمكووان لكووي يبلووغ بأقصووى سوورعة درجووة الكمووال التووي تضووع نهايووة لمحنووة الحيوواة  يسووتفيد الموورء منووه قوودر
 باالستغناء عنها كلياً! 

 
حسوووب مفهومنوووا، األمووور غيووور ذلوووك تمامووواً. فالحيووواة علوووى األرض ليسوووت ممووور عبوووور أو وسووويلة؛ 

ال  الصووورامة والحوووزم، نوووذكربووول إنهوووا بووواألحرا يجوووب أن تتحوووول وتصوووير غايوووة وتحقيقووواً. نحووون إذاً عنووودما 
نفعووول ذلوووك ألننوووا نحتقووور البووودن أو نرغوووب فوووي االنسوووحاب منوووه، ولكووون ألننوووا نووورا ضووورورة الوووتحكم فيوووه 
والسووويطرة عليوووه. الحوووزم المطلووووب لتحويووول طبيعوووة اإلنسوووان بصوووورة متكاملوووة حسوووب البرنوووامج الربووواعي 

وووالوووذي يُ  ته كووول ألووووان * يفووووق كثيوووراً فوووي شووودته واكتمالوووه وصوووعوبليةالسووووبرامنتا يقوووةد الفووورد إلظهوووار الحقع  
الزهووود والتقشوووف. لتوضووويح موووا نعنيوووه بوووالحزم نوووذكر، علوووى سوووبيل المثوووال، التووودريب البووودني الوووذي يتبعوووه 

أبووودانهم، فهوووو أشووود صووورامة مووون معظوووم منووواهج التقشوووف. ولسووووف نعوووود إلوووى  لبلوووول الكموووالالرياضووويون 
 هذه النقطة في حينه.

 
أن نوضووووح مسووووألة هووووي قبوووول أن نشوووورع فووووي وصووووف منوووواهج الحووووزم األربعووووة المطلوبووووة، يجووووب 

مصوودر لكثيوور موون سوووء الفهووم والخلووط فووي أذهووان معظووم النوواس. تلووك هووي مسووألة ممارسووات التقشووف التووي 
 يحووورريخطوووئ الكثيووورون ويعتبرونهوووا منووواهج روحيوووة. المتقشوووفون يسووويئون معاملوووة البووودن بوووزعم أن ذلوووك 

و ينبوووع مووون حاجوووة ، ولكووون ذلوووك فوووي الحقيقوووة تحريوووف حسوووي للممارسوووات الروحانيوووة. وهوووالبووودنالوووروح مووون 
شووواذة إلوووى المعانووواة تووودفع بالزاهووود إلوووى إذالل نفسوووه وتعوووذيبها. لجووووء الناسوووك الهندوسوووي إلوووى النووووم علوووى 
المسووووامير أو الناسووووك المسوووويحي إلووووى السوووووط وقموووويص الشووووعر هووووو نتيجووووة ميووووول سووووادية مسووووتترة علووووى 

عيووووة إلووووى االعتراف بهووووا؛ وهووووو رغبووووة شوووواذة أو حاجووووة غيوووور وابوووو يسوووومحاألغلووووب، غيوووور معتوووورف وال 
أحاسوويس عنيفوووة. هووذه األشوووياء فوووي الواقووع بعيووودة كووول البعوود مووون الحيوواة الروحانيوووة فوووي كوول صوووورها، فهوووي 

حيووواة تووووازن هوووي قبيحوووة ووضووويعة ومظلموووة ومريضوووة؛ فوووي حوووين أن الحيووواة الروحانيوووة، علوووى العكوووس، 
ولكووون نووووع مووون القسووووة الذهنيوووة والحيويوووة علوووى البووودن.  نشوووأت مووون وتسوووتند علوووى وجموووال وبهجوووة. وقووود 

القسووووة، حتوووى لوووو كانوووت قسووووة المووورء علوووى بدنوووه الوووذاتي، مووواتزال قسووووة، وكووول ألووووان القسووووة تووودل علوووى 
تحتوووا  إلوووى أحاسووويس بالغوووة العنوووف ولوالهوووا ال  ”عيوووةوا ال”ـ. فالطبووواع الووو”ال وعوووي”ـعظووويم مووون الووو درجوووة

 تشووووعر بووووأي شوووويء؛ والقسوووووة، وهووووي أحوووودا صووووور السووووادية، توووووفر هووووذه األحاسوووويس العنيفووووة. الهوووودف
المزعووووم لمثووول هوووذه الممارسوووات هوووو إماتوووة  كووول األحاسووويس فوووي البووودن لكوووي ال يكوووون عقبوووة فوووي سوووبيل 

 الروح؛ ولكن فاعلية هذا المنهج مشكوك فيها.عالم التحليق إلى 
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؛ وأنوووه يخشوووى المصووواعب  بسووورعة يجوووب أال أن يتقووودم مووون يريووودمووون الحقوووائق المعتووورف بهوووا، أن 
مناسووبة القيووام بالشوويء الصووعب، فووإن ذلووك ينمووي اإلرادة ويقوووي  لووو اختووار الموورء، علووى العكووس، فووي كوول

 عوووالجاألعصووواب. وإنوووه ألصوووعب كثيوووراً أن يعووويش المووورء حيووواة اعتووودال وتووووازن ورزانوووة وصوووفاء مووون أن ي
الكيوووان.  فوووي التقشوووف وموووا يووونجم عنوووه مووون تفتيوووتاإلفراط بووو سوووببه مووون إظوووالمتاإلفوووراط فوووي المسووورات وموووا 

مووورء كيانوووه البووودني تنميوووة متناسوووقة ومطوووردة فوووي هووودوء وبسووواطة مووون أن وإنوووه ألصوووعب كثيوووراً أن ينموووي ال
يسووويء معاملوووة بدنوووه إلوووى درجوووة القضووواء عليوووه. وإنوووه ألصوووعب كثيوووراً أن يعووويش المووورء رزينووواً ووقووووراً 

الضوووروري والنظافووووة، وأصووووعب كثيووووراً أن يتغلووووب علووووى  وبووودون شووووهوات موووون أن يحوووورم بدنووووه موووون الغووووذاء
تووودمير نفسوووه. ب ويسووومح لوووهرجي ونقووواء وتووووازن مووون أن يتجاهووول بدنوووه المووورض بواسوووطة انسوووجام بووواطني وخوووا

أموووا أصوووعب األشوووياء علوووى اإلطوووالق فهوووو أن يحفوووظ المووورء وعيوووه علوووى قموووة إمكانياتوووه علوووى الووودوام وأال يسووومح 
 لبدنه أبداً بالتصرف استجابة لدوافع دنيئة.

 

ر بوووداخلنا يووو دي كووول منهوووا إلوووى تحووورهوووو السوووبب فوووي أننوووا نسوووتعين بمنووواهج حوووزم أربعوووة  ذلوووك
 مجاهدة ذات أربع شعب يمكن تعريفها كاآلتي: هيممارسة هذه المناهج 

  لالجما طريق على( المجاهدة 1
   القدرةطريق  لىالمجاهدة ع (2

 المعرفةطريق  لى( المجاهدة ع3

 الحبطريق  لىالمجاهدة ع    4)   
 
الممارسووات  ال يعنووي أن صووح التعبيوور، ولكوون هووذا، لووو إلووى أعلووى أسووفلرتبنووا هووذه المجاهوودات موون   

المجاهوووودات  تفوووووقر علووووى أن بعووووض المجاهوووودات سَّووووفَ ال ينبغووووي أن ي  و يجووووب أن تمووووارس بهووووذا الترتيووووب،
ختلووووف موووون شووووخص إلووووى  خوووور وال وليووووة واألهميووووة والصووووعوبة ت. فاألالصووووعوبة هميووووة أواألخوووورا فووووي األ

ً قاعوودة واحوودة علووى الجميووع. يجووب علووى كوول فوورد أن يجوورب وينشووئ نظامووه تبعوو تسووري لحاجاتووه وطاقاتووه  ا
. وعلووى كووول وشووامل قووودر اإلمكووان يم نظوووام مثوواليقوودهنووا بإعطوواء صوووورة عامووة وت ذلك سووونكتفيالذاتيووة. ولوو

 .بأفضل السبل المتاحة لهقدر سعته ما فرد بعد ذلك أن يأخذ من هذا النظام 
 

 الجمال طريقالمجاهدة على  1-2-4
 

 التحووورر فوووي حركتنووواحياتنوووا البدنيوووة، إلوووى  تطبيوووق الحوووزم علوووى قودنوووا، عووون طريوووقل يالجمووواطريوووق   
ً ي برنامجوووهف. وفعلنووا ن ونشووويط أوضووواعهإلوووى تكووووين بووودن جميوول فوووي هيئتوووه، متناسوووق فوووي  هووودف أساسوووا ، َمووور 

 في فعله ومتين في صحته ووظائفه العضوية. شديدفي حركته، 
 

بووووالروتين أن نسووووتعين فووووي تنظوووويم حياتنووووا الماديووووة لبلووووول هووووذا الهوووودف، كقاعوووودة عامووووة، موووون المفيوووود   
أن نتجنوووب فوووي الوقوووت نفسوووه يجوووب  ولكووون، فالبووودن يعمووول بسوووهولة أكبووور فوووي إطوووار روتوووين منوووتظم. والتعوووود

وأن نحوووتفظ بمرونوووة كافيوووة تسووومح لنوووا بتغييووور ، جوووودة هوووذه العوووادات كانوووت، مهموووا  عاداتنووواأن نصوووبح عبيوووداً ل
    كلما قضت الضرورة بذلك.عاداتنا 
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تحمووول كووول  لكوووي نكوووون قوووادرين علوووىفوووي عضوووالت قويوووة ومرنوووة  دمووون حديوووأعصووواباً  نموووينأن يجوووب   
أال علوووى قصووووا وعلوووى نحوووو صوووارم بعنايوووة  حووورصنيجوووب أن  موووا ال مفووور مووون تحملوووه. وفوووي نفوووس الوقوووت

التوووي تووودعم النموووو  فالطاقوووة هوووي ، مموووا تقضوووي بوووه الضووورورة طاقوووة أكثووور أو جهوووداً أكبووور نانابووودأطلوووب مووون ن
عوون كوول مووا يرهووق ويوو دي فووي  خوور المطوواف إلووى التوودهور  متنووع بصووورة قاطعووةنأن كمووا يجووب والتقوودم، 
 واالنحالل.

 
عوووادات  أن يكوووون أداة لووووعي أعلوووى يتطلوووبي الوووذي يهووودف إلوووى تكووووين بووودن الئوووق بوووالتهوووذيب البووودن  

. وهنوووا يجوووب أن ينشوووئ ةطنشوووجميوووع أنوووواع األوالتووودريب وانتظوووام توووام فوووي النووووم والتغذيوووة و صوووارمة للغايوووة
 ً االحتياجووووات ف —علووووى دراسووووة تفصوووويلية ودقيقووووة الحتياجووووات بدنووووه  اءً نَووووب   الموووورء لنفسووووه برنامجوووواً عامووووا
وأن يضوووع جانبووواً  بكووول تشوووددالبرنووامج  هوووذاأن يلتوووزم ب ،توووم ذلوووك، ومتووى  —تختلووف مووون شوووخص إلوووى  خووور 

يجوووب أال تكوووون هنووواك هوووذه االسوووتثناءات الصوووغيرة التوووي يسووومح . التراخووويتهووواون ووال جميوووع ألووووان الهووووا
لإلغوووراء، حتوووى الموورء  ماستسووول متووىف —ه الموورة فقوووط" ثووم تتكووورر بعووود ذلووك موووراراً بهووا المووورء لنفسووه "هوووذ

ويفوووتح البووواب علوووى  قووودرة اإلرادة علوووى المقاوموووةيضوووعف فوووإن ذلوووك  ان ذلوووك "لمووورة واحووودة فقوووط"،وإن كووو
ً  أن يهجووور المووورء الضوووعفيجوووب إذاً  بجميوووع صووووره. مصوووراعيه للفشووول : الجووووالت الليليوووة الطائشوووة كليوووا
التسووولية والتووورويح  ضوووروبالمعووودة، عمووول  تربوووك السوووكر والووووالئم التووويمنهوووا مرهقووواً،  التوووي يعوووود المووورء

يتبنوووى كموووا يجوووب أن . ةاليوميووو لمتابعوووة ممارسووواته قووووة بووودوناالسوووتمتاع التوووي تبووودد الطاقوووة وتتووورك المووورء و
 ل اهتمامه علي إنماء بدن أقرب ما يكون إلى الكمال.ك وأن يركز، حازمة نتظاماحياة تعقل و المرء
 

 
، كبيوورة كلهووالبلووول هووذه الغايووة يجووب أن  يمتنووع الموورء امتناعوواً تاموواً عوون كوول إسووراف وعوون الرذائوول   

م علووى نفسووه السووموم البطيئووة مثوول التبووغ والخموور ومووا شووابهها، التووي يعتبرهووا  أكانووت أم صووغيرة؛ وأن يَُحوور  
كرة. كموووا ينبغوووي أن الوووبعض ضووورورة ال غنوووى عنهوووا، علوووى الووورغم مووون أنهوووا تحطوووم تووودريجياً اإلرادة والوووذا

يووووه معظووووم النوووواس، حتووووى أكثوووورهم ثقافووووة، للطعووووام وطوووورق إعووووداده ل   وَ نسووووتبدل االنشووووغال المسووووتحوذ الووووذي يُ 
بمعرفووووة شووووبه كيميائيووووة باحتياجووووات البوووودن وبمنوووواهج علميووووة حازمووووة إلشووووباع هووووذه الحاجووووات.  –وتناولووووه 

 ً . ذلووك لوويس معنوواه االسووتغناء عوون باإلضووافة إلووى الحووزم فووي الغووذاء يجووب االلتووزام بووالحزم فووي النوووم أيضووا
النووووم، وإنموووا يعنوووي تعلوووم النووووم الصوووحيح. النووووم يجوووب أال يكوووون سوووقطة إلوووى الالوعوووي تجعووول البووودن ثقووويالً 
بووودالً مووون أن تنشوووطه. األكووول باعتووودال واالمتنووواع عووون اإلسوووراف بأنواعوووه يقلوووالن كثيوووراً مووون سووواعات النووووم 

ة النوووم تفوووق كثيووراً فووي أهميتهووا عوودد سوواعاته. لكووي نوعيوويجووب هنووا أن نالحووظ أن التووي يحتاجهووا البوودن؛ و
تحقوووق الراحوووة واالسوووترخاء أثنووواء النووووم أقصوووى فاعليتهموووا يستحسووون كقاعووودة عاموووة أن يتنووواول المووورء قبووول 
النووووم كوبووواً مووون اللوووبن أو الشووووربة أو عصوووير الفاكهوووة، علوووى سوووبيل المثوووال. الطعوووام الخفيوووف يجلوووب النووووم 

نووواول وجبوووات ضوووخمة قبووول النووووم لتجنوووب النووووم المهتوووا  والكووووابيس مووون الهوووادي. لوووذا يجوووب االمتنووواع عووون ت
ناحيووة والنوووم الكثيووف الووذي يجلووب الثقوول والووبالدة موون ناحيووة أخوورا. ولكوون أهووم شوويء علووى اإلطووالق هووو 
تصوووفية الوووذهن وتهدئوووة العواطوووف والشوووهوات الفووووارة وموووا يصوووحبها مووون مشووواغل. لوووو تكلوووم المووورء كثيوووراً 

انهمووووك فووووي مناقشووووة حاميووووة أو قوووورأ كتابوووواً مثيووووراً أو بووووالغ التشووووويق، فموووون  قبوووول الووووذهاب إلووووى النوووووم أو
المستحسووون أن يأخوووذ قلووويالً مووون الراحوووة  بووودون نووووم ليهووودي نشووواطه الوووذهني، وإال فوووإن الوووذهن سووووف يسوووتمر 

 في حركاته المشوشة في حين تكون أجزاء الكيان األخرا قد نامت بالفعل. 
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لوووذين يمارسوووون التأمووول أن يركوووزوا دقوووائق قليلوووة قبووول النووووم علوووى فكووورة مووون المستحسووون بالنسوووبة إلوووى ا  
متطلعووين إلووى وعووي أعلووى وأوسووع. ذلووك سووينفع نووومهم نفعوواً كبيووراً  وتسوواعدهم علووى االسووتراحةتسوومو بهووم 

 وسيجنبهم إلى حد بعيد خطر الوقوع في الالوعي أثناء نومهم.

 

ريح ومفعوووم بالسوووالم، يجوووب أن يمتووود هووووذا بعووود تنظووويم الليووول تنظيمووواً حازمووواً وتمضووويته فووووي نووووم مووو  
تقسوووم أنشوووطته بوووين تووودريبات متدرجوووة أن الحوووزم ليشووومل النهوووار الوووذي ينبغوووي أن يووونظم بحصوووافة أيضووواً و

ومتطوووورة لتهوووذيب البووودن وبوووين أي نووووع مووون أنوووواع العمووول. فالمجاهووودة البدنيوووة يجوووب أن تشووومل كوووالً مووون 
ختوووار تلوووك التوووي تالئوووم بدنوووه بأفضووول صوووورة، التموووارين والعمووول. بخصووووص التموووارين، علوووى كووول فووورد أن ي

ولووووو أمكوووون، أن يسووووتعين بخبيوووور فووووي الموضوووووع يعوووورف كيووووف ي لووووف بووووين التمووووارين المختلفووووة وينسووووقها 
تصووواعدياً لتحقوووق أفضووول نتيجوووة. كموووا يجوووب أال توووتحكم األهوووواء فوووي اختيوووار هوووذه التموووارين أو فوووي طريقوووة 

مجوورد أنووه أسووهل أو أكثوور تسوولية. كمووا يجووب أال يغيوور ال ينبغووي مووثالً أن ينتقووي الموورء تمرينوواً لفووممارسووتها. 
. إكموووال البووودن أو حتوووى مجووورد هوووذا التغييووور ضوووروريأن المووودرب  يوووراالمووورء برنوووامج تدريبوووه إلوووى أن 

الصوووبر والمثوووابرة واالنتظوووام. وعلوووى الووورغم مموووا يظووون  مشوووكلة تتطلوووب مووون كووول فووورد الكثيووور مووون تقويموووه
تلهيوووة، بووول هوووي علوووى العكوووس حيووواة جهووود منوووتظم وعوووادات الكثيووورون، حيووواة  الرياضوووي ليسوووت حيووواة تسووولية و

 صارمة ال تدع مجاالً ألهواء ال نفع منها تنقض ما يود المرء تحقيقه.
   
الحوووزم يجوووب أن يسوووود مجوووال العمووول أيضووواً. فوووي العمووول يجوووب أال تكوووون للمووورء أفضوووليات، بووول يجوووب   

بة لمووون ينشووود النموووو نحوووو إكموووال أن يووو دي المووورء كووول عمووول يقووووم بوووه بكثيووور مووون االهتموووام والتشووووق. بالنسووو
الووووذات، ال يوجوووود عموووول كبيوووور وعموووول صووووغير، وال يوجوووود عموووول مهووووم وعموووول غيوووور مهووووم، فكوووول األعمووووال 
تتسووواوا فوووي نظوووور الطوووامحين إلووووى النموووو والسوووويطرة علوووى الوووونفس. يقوووال أن الموووورء ال يووو دي عمووووالً أداًء 

و أن الموورء يجووب أن يووتعلم حسووناً إال لووو كووان هووذا العموول يشوووقه. هووذا صووحيح، ولكوون األصووح موون ذلووك هوو
هوووذا  المفتووواح الووذي يووو دي إلووىأن يجوود تشووويقاً فوووي كوول عمووول يعملووه، حتوووى فووي أعموووال تبوودو تافهوووة للغايووة. 

ت ديوووه راغبووواً فوووي  التحقيوووق يكمووون فوووي الووودافع نحوووو إكموووال الوووذات. أيووواً كوووان العمووول المتوقوووع منوووك، يجوووب أن
ن تسووووعى إلووووى تأديتووووه بصووووورة أفضوووول ، بوووول أفحسووووب كأفضوووول مووووا يمكنووووكال أن ت ديووووه  التقوووودم، ويجووووب 

 وأفضووول فوووي جهووود مسوووتمر نحوووو الكموووال. بهوووذه الطريقوووة تصوووبح جميوووع األشوووياء، بووودون اسوووتثناء، مشووووقة
إلوووى أكثووور األعموووال الفنيوووة والثقافيوووة رفعوووة. مجوووال التطوووور ال  البحتوووة ماديوووةالمووون األعموووال المنزليوووة  ابتوووداءً 

ً  حدود له ويجب أن يشمل األمور  .الصغيرة أيضا
 
ذلوووك يقودنوووا بصوووورة طبيعيوووة للغايوووة إلوووى التحووورر فوووي العمووول. ففوووي العمووول يجوووب أن يتحووورر المووورء    

مووون كووول التقاليووود االجتماعيوووة واألحكوووام األخالقيوووة الُمَسوووب قَة. بيووود أن ذلوووك لووويس معنووواه أن يقوووود المووورء حيووواة 
يوووة، ألنهوووا ال يلتوووزم بقاعووودة أكثووور صووورامة مووون كووول القواعووود االجتماع أن علوووى العكوووسسوووماح وانحوووالل؛ بووول 

تقبووول أي نفووواق وتتطلوووب الصووودق التوووام. ينبغوووي أن يووونظم المووورء كووول نشووواطاته البدنيوووة ليسوووند نموووو بدنوووه فوووي 
توووازن وقوووة وجمووال. ولووذلك يجووب أن يمتنووع الموورء عوون تقوونص الملووذات، بمووا فيهووا الملووذات الجنسووية ]هووذا 

سوووى هنوووا أن األم تخاطوووب فوووي الوووراي ال يمثووول كووول نظووورة شوووري أوروبينووودو واألم إلوووى الجووونس. يجوووب أال نن
هوووذا المقوووال أساسووواً تالميوووذ ومريووودين يتوقوووع مووونهم أن يكرسووووا أنفسوووهم لحيووواة روحيوووة. الكتسووواب صوووورة 

العالقوووات بوووين الرجوووال والنسووواء" فوووي "الجوووزء الخووواص بوووـأكمووول، ينصوووح المتووورجم القووواري بوووالرجوع إلوووى 
ك كووووان الوصووووال الجنسووووي  . فكوووول اتصووووال جنسووووي خطوووووة نحووووو الموووووت. ولووووذلالمتوووورجم -الفصوووول الثالووووع 

 محرموواً منوووذ أقووودم األزموووان فووي مووودارس القدسووويات والتعووواليم الباطنيوووة لجميووع المتطلعوووين نحوووو حيووواة الخلوووود.
تفوووتح البووواب  ولكنهووواتقصووور،  أوقووود تطوووول ، مووون الالوعوووي دائمووواً فتووورة تكوووون هنووواك كووول عمليوووة جنسوووية بعووود

 لجميع أنواع الم ثرات وت دي إلى سقطة في الوعي. 
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ن لوووو رغوووب المووورء فوووي إعوووداد نفسوووه لحيووواة السووووبرامنتال*، وجوووب عليوووه أال يسووومح لوعيوووه أبووودا ولكووو  
بحجووووة المتعووووة أو حتوووى الراحووووة واالسووووترخاء. ينبغوووي أن يجوووود الموووورء  بووواالنزالق إلووووى التسوووويب والالوعوووي

االسوووترخاء فوووي القووووة والنوووور، ولووويس فوووي الظوووالم والضوووعف. العفوووة هوووي إذاً القاعووودة لجميوووع الوووراغبين فوووي 
التقووودم. أموووا بالنسوووبة لمووون يرغبوووون فوووي إعوووداد أنفسوووهم لتحقيوووق السووووبرامنتال، هوووذه العفوووة أن يحووول محلهوووا 

تحووول  يكووون موون نتيجتهووا باطنيووةكيميوواء امتنوواع كاموول ال عوون طريووق الكبووت والحرمووان بوول عوون طريووق 
لواضوووح أن الطاقوووات التوووي تسوووتنفذ عوووادة فوووي عمليوووة التناسووول إلوووى طاقوووات للتقووودم والتحوووول المتكامووول. مووون ا

إال لوووو استأصوولت جميووع الوودوافع والشووهوات الجنسووية ال فووي الووووعي النتيجووة لوون تصووبح شوواملة ومفيوودة حقوواً 
العقلووي والحيوووي فحسووب، بوول وفووي اإلرادة البدنيووة كووذلك. كوول تحووول جووذري ودائووم يووأتي موون الووداخل إلووى 

 مية للمجاهدة الداخلية.الخار ، وبذلك يأتي التحول الخارجي كنتيجة طبيعية، بل وتكاد أن تكون حت
 

م بدنوووه للطبيعوووة ويلبوووي رغبتهوووا فوووي ـ   لوووسَ ، إموووا أن يُ بوووين مووووقفين بصوووورة جازموووة ال مفووور مووون االختيوووار  
حوووو البووودن ذاتوووه ليصوووبح خطووووة ند هوووذا ـ   عوووأن يُ  أو، بعيووودة  مووواداً  الجووونس البشوووري علوووى موووا هوووو عليوووه حفوووظ
وفوووي كوول لحظووة يجوووب أن يقوورر المووورء  ؛غيوور ممكوون الطووريقين فوووي نفووس الوقوووت السوووير علووىجديوود.  خلووق

التووووي سوووويتميز بهووووا  البشوووورية الفائقووووةأم إلووووى  جوووونس بشووووري انقضووووى وقتووووهيريوووود أن ينتمووووي إلووووى  إن كووووان
 المستقبل.

 
رغوووب فوووي ن نووواإذا ك فوووي الوقوووت الحووواليعلوووى موووا هوووي عليوووه الحيووواة التوووأقلم علوووى نووورفض أن  علينوووا  

 .دوراً  عاالً وف عامالً لعب فيها نأن ريد نالمستقبل و إعداد حياة
  
 
 .تام لهناء الوجودوتناسق شامل تفتح في جمال نريد أن نإذا كان  ةالمسررفض نيجب أن   

 
 

 قدرةال طريقالمجاهدة على  2-2-4
 

موووا تقووودم يقودنوووا بصووووورة طبيعيوووة إلوووى طريووووق القووودرة بواسوووطة التهووووذيب الحوووازم للكيوووان الحيوووووي*   
الوووتحمس الفعوووال. فوووي الكيوووان الحيووووي تتحوووول األفكوووار ول حاسووويس. فالكيوووان الحيووووي هوووو مركوووز القووودرة و

إلووووى إرادة وطاقووووة ديناميكيووووة للعموووول. ولكوووون الكيووووان الحيوووووي هووووو أيضوووواً مركووووز الشووووهوات والعواطووووف 
. عوووادة يلجوووأ النووواس فوووي وردود فعووول ال تقووول عنهوووا فوووي العنوووف ةفووويدوافع العنالووووللتمووورد واإلحبووواط و محالجوووا

لكيوووان ل السوووند الرئيسوووي؛ ولكووون األحاسووويس هوووي األحاسووويس عتجويووولحيووووي إلوووى الكوووتم وتهوووذيب الكيوووان ا
 الحيوي، وبدونها ينام ويتبلد ويموت جوعاً في  خر األمر. 

 
عوووون طريووووق أوالً فووووي الحقيقووووة، الكيووووان الحيوووووي يسووووتمد طاقتووووه موووون ثووووالع مصووووادر. فهووووو ينهوووول   

 األحاسيس بسهولة ويسر من أسفل: من الطاقات الفيزيائية البدنية.
 
 يسوووتمد الطاقوووةواسوووعاً ومتفتحووواً بدرجوووة كافيوووة، فإنوووه يقووودر علوووى أن  ، إذا كوووانلكيوووان الحيوووويا كموووا أن  

إذا كانوووت رغبتوووه فوووي التقووودم عظيموووة، ينفوووتح أماموووه أموووا مووون القووووا الحيويوووة الكونيوووة. علوووى نفوووس مسوووتواه 
 مصدر ثالع من أعلى يمده بالقوا الروحية واإللهام.

 
لثالثوووة، بووول يلجووو ون دائمووواً إلوووى مصووودر رابوووع هوووو السوووبب ولكووون النووواس ال يكتفوووون بهوووذه المصوووادر ا  

فووي معظووم شووقائهم وبليووتهم. ذلووك المصوودر هووو تبووادل القوووا الحيويووة بيوونهم، عووادة بووين اثنووين موونهم، والووذي 
يطلقوووون علووويهم مخطئوووين اسوووم الحوووب، موووع أنوووه لووويس أكثووور مووون انجوووذاب بوووين قووووتين تجووودان متعتهموووا فوووي 

 .التبادل
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قتوووول كياننووووا الحيوووووي جوعوووواً، يجووووب أال نوووورفض األحاسوووويس أو نقلوووول موووون  شووووىحاتإذاً أن نأردنووووا  لووووو  

قوتهوووا. وبووودالً مووون نتحاشووواها؛ يجوووب أن نسوووتخدمها بحصوووافة وتمييوووز. األحاسووويس أدوات ممتوووازة  وأعوووددها 
فوووي سوووعي  ا اسوووتخدمت بأنانيوووة مووون أجووول التمتوووعللمعرفوووة والتربيوووة، بيووود أنهوووا ال تووو دي الغووورض منهوووا إذ

عوووة وإرضووواء الووونفس. يجوووب أن تكوووون األحاسووويس قوووادرة علوووى تحمووول كووول شووويء جاهووول وأعموووى نحوووو المت
 إدراكبوووودون اشوووومئزاز أو امتعوووواض، ويجووووب فووووي الوقووووت نفسووووه أن تكتسووووب أكثوووور وأكثوووور القوووودرة علووووى 

تنموووي التناسوووق والجموووال التوووي الذبوووذبات  تميوووز بووويننوعيوووة وأصووول ونتيجوووة الذبوووذبات الحيويوووة المختلفوووة لكوووي 
ُ تضوووور  وتلووووك التوووويوالصووووحة الطيبووووة  م سووووتخدَ توووووازن وتطووووور الكيووووان البوووودني والحيوووووي. كمووووا ينبغووووي أن ت

 .والحيويووووة فووووي كوووول تشووووابكها وتعقيوووودهااألحاسوووويس كووووأدوات للتعوووورف علووووى ودراسووووة العوووووالم الفيزيائيووووة 
   عندئذ تأخذ األحاسيس مكانها الصحيح في السعي العظيم نحو التحول.

 

 تقويووووة وتنقيووووة الكيووووان الحيوووووي، ال بإضووووعافه.التقوووودم الحقيقووووي فووووي كيووووان اإلنسووووان يووووتم بتنوووووير و  
أنوووه ينبغوووي أن يُختَوووار مووون الطعوووام. وكموووا  هووواحرمان ال يقووول ضووورراً عووونالووونفس مووون األحاسووويس  وحرموووان

الطعوووام بحصوووافة ولغايوووة واحووودة هوووي نموووو البووودن وصوووحة أداء وظائفوووه، كوووذلك يجوووب أن تُختَوووار األحاسووويس 
نمووو الكيووان الحيوووي وكمالووه؛ هووذا الكيووان ذي الديناميكيووة  تبعوواً لنظووام علمووي دقيووق وفقووط موون أجوول تَُهووذَّبو

 العالية والضرورية للتقدم، والذي ال يقل أهمية عن أجزاء الكيان األخرا. 
 

عووون طريووووق تهووووذيب الكيووووان الحيووووي وجعلووووه أكثوووور لطفوووواً وكياسوووة وحساسووووية وحووووذقاً، بوووول أكثوووور 
ى عنفوووه و وحشووويته، فهموووا، فوووي الواقوووع، أناقوووة، نعنوووي بوووذلك األناقوووة فوووي أفضووول معانيهوووا، يمكووون التغلوووب علووو

 ليسا إال مظهرين من مظاهر الخشونة والجهل والذوق الرديء.
 
ر، ب وذَّ َهووويقووودر حقووواً، إذا تَ الكيوووان الحيووووي    النبووول والبطولوووة وانكوووار الوووذات،  أن يبووودي مووونعلوووى تَنَووووَّ

االنحوووراف. كووول موووا هوووو البوووذاءة واألنانيوووة وعلوووى إظهووواره مووون  إذا تووورك لذاتوووه بووودون تربيوووة، موووا هوووو قوووادر،
ل كووول فووورد فوووي نفسوووه السوووعي وراء المسووورات إلوووى تطلوووع إلوووى السووووبرامنتال فوووي  *مطلووووب هوووو أن يَُحوووو  

فتووورة كافيوووة، فإنوووه يقتنوووع أخيووورا لكمالوووه وشوووموله. ولوووو تابعنوووا تربيوووة الكيوووان الحيووووي بمثوووابرة وإخوووالص 
ليفوووووز بوووودالً منهووووا بالهنوووواء  ويتوووورك جانبوووواً مسووووراته الحسووووية الوهميووووة والتافهووووة روعتووووهبعظمووووة الهوووودف و

 .اإللهي
 
 
 
 
 

 طريق المعرفةالمجاهدة على  3-2-4
 

التوووأمالت الطويلوووة التوووي علوووى الفوووور ب يووورتبط فوووي أذهوووان النووواس ، نجووودهتهوووذيب العقووولعنووودما يوووذكر   
 التأمووول تحقيوووق الصووومت البووواطني.إلوووى  ،ذروتهوووا ، عنووودما تبلوووعتووو ديفوووي الفكووور والتوووي  تهووودف إلوووى الوووتحكم

ال وجووووه  خوووور لتهووووذيب العقووول . ولكوووون هنوووا لإلسووووهاب فيووووه ال حاجوووةو جيووووداً  ةمعروفووووال يوغووواأحووود أوجووووه ال
يعنووي بالنسووبة إلووى الووتحكم فووي الكووالم  ، أال وهووو الووتحكم فووي الكووالم.يحظووى عووادة بوونفس القوودر موون االهتمووام

ق ويحقووويوووذهب أبعوود الكووالم  تهوووذيب ولكوون ق.المطلووو وااللتوووزام بالصوومت الثرثوورة اإلقووالع عووونالنووواس  معظووم
ً  التزام الصمتمن بكثير  نتائج أعظم  .كليا
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، بالصووووت الواضوووح أول حيووووان نجوووح فوووي النطوووق والتعبيووورهوووو  علوووى ظهووور األرض، اإلنسوووان   
الوووذي يخلقوووه الضوووجيج وقووود أصوووبح للغايوووة بهوووذه المقووودرة ويسوووتخدمها بوووإفراط وبووودون تمييوووز. وهوووو فخوووور 

ً ال نتمالووووك أنذان لدرجووووة أننووووا اآلصووووم بنووووو  دم بكالمهووووم ي بووووالحنين إلووووى صوووومت  فسوووونا موووون الشووووعور أحيانووووا
 المملكة النباتية.

 

   
الحقووووائق المعروفووووة أن الحاجووووة إلووووى اسووووتخدام الكووووالم تووووزداد كلمووووا ضووووعفت المقوووودرة  كمووووا أنهووووا موووون  

العقليووووة. فالبوووودائيون الووووذين لووووم يحصوووولوا علووووى أي تعلوووويم ال يسووووتطيعون التفكيوووور علووووى اإلطووووالق إال عنوووودما 
نسوووومعهم يهمهمووووون ألنفسووووهم، بصوووووت عووووال  أو موووونخفض، ألن تلووووك هووووي الطريقووووة يتكلمووووون، وكثيووووراً مووووا 
لووو لوووم يتكلموووا، لوون تقووودر هووذه األفكووار علوووى ألنهووم يعون بهوووا متابعووة سلسوولة أفكوووارهم، الوحيوودة التووي يسووتط

التعبيووور عووون نفسوووها فووويهم. كموووا أن هنووواك كثيووورين، حتوووى بوووين المتعلموووين ذوا القووودرة العقليوووة المحووودودة، 
فووووون موووواذا يريوووودون قولووووه إال بعوووود أن يقولوووووه؛ وألن أفكووووارهم ال تووووزداد وضوووووحاً ودقووووة فووووي مموووون ال يعر

أذهووووانهم إال بووووالكالم، يكووووررون كالمهووووم موووورات عديوووودة. هووووذا يجعوووول حووووديثهم ممووووالً وال ينقطووووع.  خوووورون 
يجووودون مووون الضوووروري تحضوووير موووا يريووودون قولوووه، وإذا موووا اضوووطروا إلوووى الكوووالم ارتجووواالً، بووودون بوقوووت 

 يتلعثمون.نراهم ، بالتفصيلداد كالمهم كاف  إلع
 

القصوووووا، ينبغووووي دائمووووا أن نووووتحكم فووووي كلماتنووووا، وأال  هووووذه الحالووووةالنظوووور عوووون  لووووو صوووورفناوحتووووى   
أو فقووودان أعصووواب أن تجووورف لسووواننا. وحتوووى لوووو لوووم يتنوووه األمووور نسووومح أبوووداً لحركوووة غضوووب أو عنوووف 

ذبوووذبات رديئوووة، فوووال طلوووق فوووي الجوووو بوووأن يللسووواننا  لمجووورد السوووماحسووويئة بشوووجار، سوووتكون هنووواك عواقوووب 
يوجووود شووويء أقووودر علوووى العووودوا مووون ذبوووذبات الصووووت، وبمجووورد السوووماح لهوووذه الحركوووات بوووالتعبير عووون 

 إلى ما النهاية في أنفسنا وفي اآلخرين.  دومنفسها، نتيح لها الفرصة ألن ت
  

ة. أعنووووي ولكوووون، موووون وجهووووة نظوووور التهووووذيب العقلووووي الصووووارم، كوووول ذلووووك ال يزيوووود علووووى أن يكووووون ثرثوووور
. هنوووا يصوووح أن نتسووواءل: بووودون أن تكوووون هنووواك ضووورورة قصووووا لقولوووهبوووالثرثرة كووول الكوووالم الوووذي يقوووال 

"وكيوووف يمكووون التمييوووز بوووين موووا هوووو ضوووروري وموووا هوووو غيووور ضوووروري مووون الكوووالم"  للجوووواب عووون هوووذا 
 الس ال يجدر بنا أن نبدأ بتصنيف أنواع الحديع المختلفة.

 

ئي، كوووول الكلمووووات التووووي تقووووال ألسووووباب ماديووووة. هووووذه الفئووووة موووون هنوووواك أوالً، علووووى المسووووتوا الفيزيووووا
لنوووا أن  قووود يبووودوأكثرهوووا نفعووواً كوووذلك.  وربموووا كانوووتبمراحووول،  فوووي عوووددهاالكلموووات تفووووق الفئوووات األخووورا 

العموووول اليووووومي ال يمكوووون أن يووووتم بوووودون ثرثوووورة مسووووتمرة، ولكوووون بمجوووورد أن نجتهوووود قلوووويالً لتقليوووول ضووووجيج 
لعديووود مووون األموووور يمكووون إنجوووازه بصوووورة أحسووون وأسووورع فوووي صووومت، الكوووالم قووودر طاقتنوووا، نكتشوووف أن ا

وأن الصوووومت يسوووواعدنا باإلضووووافة علووووى االحتفوووواظ بسووووالمنا الووووداخلي وتركيزنووووا. لووووو كنووووت تعوووويش مووووع 
، وسوووتجد أن نوعووواً  د نفسوووك علوووى أال "تقوووذف بنفسوووك إلوووى الخوووار " فوووي الكوووالم بصووووت عوووال   خووورين، عوووو  

ينوووك وبيووونهم؛ وأنوووك أصوووبحت قوووادراً علوووى التفووواهم معهوووم بأقووول عووودد تووودريجياً ب قووود نموووامووون التفووواهم البووواطني 
مووون الكلموووات، بووول وأحيانوووا بووودون أي كلموووات علوووى اإلطوووالق. هوووذا الصووومت الخوووارجي يهيوووئ أفضووول منوووال 

مسووتمر، يسووود أخيووراً بووين الجميووع جووو موون االنسووجام التوووق الطيبووة والنيووة ال توووفرتللسووالم الووداخلي، ولووو 
 ييسر كثيراً تقدمهم. 

 

أموووا فوووي الحيووواة االجتماعيوووة، فهنووواك باإلضوووافة إلوووى الكلموووات التوووي تخوووص الحيووواة الماديوووة ومشووواغلها،   
تلوووك الكلموووات التوووي تعبووور عووون األحاسووويس والمشووواعر والعواطوووف. وهنوووا يصوووبح نفوووع الصووومت الخوووارجي 

مشووواعر، عنووودما تغمرنوووا موجوووات ال يعظيمووواً. فاالعتيووواد علوووى الصووومت يتووويح لنوووا وقتووواً كافيووواً للتفكيووور والتووورو  
ويتووويح لنوووا، إذا كنوووا قووود فقووودنا تمالكنوووا، الوقوووت السوووتعادته قبووول أن تفلوووت منوووا األحاسووويس والمشووواعر فوووي هيئوووة 
كلموووات. كوووم مووون مشووواجرات سووويمكننا تفاديهوووا بهوووذه الطريقوووة وكوووم مووون الكووووارع النفسوووية سووويمكننا  تجنبهوووا ! 

 فهذه الكوارع كثيراً ما تكون نتيجة انعدام السيطرة على الكالم. 
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القصوووا، ينبغووي دائمووا أن نووتحكم فووي كلماتنووا، وأال نسوومح  هووذه الحالووةالنظوور عوون  لووو صوورفناوحتووى 
أبوووداً لحركوووة غضوووب أو عنوووف أو فقووودان أعصووواب أن تجووورف لسووواننا. وحتوووى لوووو لوووم يتنوووه األمووور بشوووجار، 
سووتكون هنوواك عواقووب سوويئة لمجوورد السووماح للسوواننا بووأن يطلووق فووي الجووو ذبووذبات رديئووة، فووال يوجوود شوويء 
أقوودر علووى العوودوا موون ذبووذبات الصوووت، وبمجوورد السووماح لهووذه الحركووات بووالتعبير عوون نفسووها، نتوويح لهووا 

 الفرصة ألن تدوم إلى ما النهاية في أنفسنا وفي اآلخرين. 
 

 الكالم عن اآلخرين.التي يجب أن نتحاشاها  من أسوء أنواع الكالم
 
مووا يفعلووه هوو الء أو ال  فووإن رئوويس عموول،لووو لووم تكوون مسوو والً عوون قوووم معينووين كوصووي أو معلووم أو   

يفعلونووه لوويس موون شووأنك وعليووك أن تمتنووع عوون الكووالم عوونهم وإبووداء رأيووك فوويهم وفووي تصوورفاتهم  وتكوورار 
مووون واجبوووك وصوووميم وظيفتوووك أن تكتوووب تقريوووراً عموووا يووودور كوووان موووا يقولوووه أو يظنوووه النووواس عووونهم. أموووا إذا 

لحالوووة أن تقتصووور فوووي تقريووورك علوووى العموووول فوووي إدارة أو مشوووروع أو عمووول جمووواعي، فيجوووب فوووي تلووووك ا
نفسوووووه وأال تموووووس الشوووووئون الشخصوووووية بوووووأي حوووووال. وكقاعووووودة مطلقوووووة، يجوووووب أن تلتوووووزم فوووووي تقريووووورك 
بالموضوووووعية إلووووى أقصووووى درجووووة وأال تسوووومح ألي رد فعوووول شخصووووي أو أفضوووولية أو استحسووووان أو نفووووور 

أنوووت الوووذي عمووول الي بالتسووورب إلوووى تقريووورك. واألهوووم مووون كووول ذلوووك أال تقحوووم ضوووغائن شخصوووية تافهوووة فووو
 .بأدائه مكلف

 
كنووووت سووووتتكلم إن عوووون اآلخوووورين، حتووووى  كع األحوووووال وكقاعوووودة عامووووة، كلمووووا قوووول كالمووووفووووي جميوووو 

 —يووودور بوووداخل نفسوووك  ذا علوووم مووواأن تلصوووعب بالكفايوووة ا ذا كوووان مووونوإ ، كلموووا كوووان ذلوووك أفضووول.لتمووودحهم
ن تمتنوووع كليووواً عووون إصووودار   يجوووب إذاً أ!مووواذا يجوووري بوووداخل اآلخووورينبصوووورة م كووودة عووورف أن ت لوووككيوووف 
ضووغينة  صووادراً عوونال يمكوون إال أن يكووون حماقووة، إن لووم يكوون م نهووائي علووى أي شووخص، فهووذا الحكووم حكوو

ن بهوووا علوووى عقووود الصووولة بوووين ، تكوووون لذبذبوووة الصووووت قووودرة ال يسوووتها. عنووودما نعبووور عووون فكووورة بكوووالموحقووود
لوووذلك حقيقوووة ملموسوووة وفعالوووة.  مموووا يجعووول مووون الفكووورةحولوووك وبوووين العناصووور األقصوووى ماديوووة الفكووورة هوووذه 
 عارض التحقيق اإللهي في العالم.ي تفوه بمابالسوء عن أشخاص أو أشياء وأال ت تكلمأال ت يجب
 

هوووذه قاعووودة تسوووري بوووإطالق، وإن كوووان لهوووا اسوووتثناء وحيووود. ال تنتقووود أي شووويء إال إذا كنوووت فوووي نفوووس   
ها. فوووالقوة الحركوووات أو األشوووياء التوووي تنتقووود الوقوووت تملوووك القووودرة الواعيوووة واإلرادة الفعالوووة لووونقض أو تغييووور

واإلرادة الفعالووووة تقوووودران علووووى تمكووووين المووووادة موووون مقاومووووة أو رفووووض الذبذبووووة الرديئووووة، بوووول موووون  الواعيووووة
 على المستوا الفيزيائي.تعبيراً تصحيحها في النهاية بحيع يستحيل بعد ذلك أن تجد لنفسها 

 
   
صوووبح يووونعم فوووي ملكاتوووه العقليوووة بنوووور الوووروح سووويكون وأ *فقوووط مووون توصووول إلوووى الممالوووك الغنوصوووية  

أعووواله بووودون خطووور أو مخووواطرة. فعملوووه قووود صوووار عموووالً  اتبووواع التهوووذيب الصوووارم الوووذي قووودمناقوووادراً علوووى 
حوودود األنووا، وهووو قوود أصووبح أداة نقيووة خالصووة موون أهووواء ب وتقيوودإلهيوواً متحوورراً موون كوول تفضوويل وارتبوواط 

 لى األرض.النفس للقيام بعمل السوبرامنتال* ع
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 ُ ر عووون  راء وأفكوووار تصووودر بعووود ـب  وووعَ ـإلوووى فئوووات الكوووالم التوووي ذكرناهوووا، هنووواك أيضووواً الكلموووات التوووي ت
أن نتوقوووع مووون المتكلموووين أن رويوووة ودراسوووة. هنوووا نجووود أنفسووونا فوووي مجوووال العقووول والثقافوووة حيوووع يحوووق لنوووا 

م سوووتكون أقووول. ولكووون األمووور لووويس أكثووور تعقوووالً وتحكمووواً فوووي أنفسوووهم وأن الحاجوووة إلوووى نظوووام صوووار يكونووووا
كووووذلك علووووى اإلطووووالق، ألن بنووووي  دم قوووود جلبوووووا، حتووووى إلووووى عووووالم اآلراء والمعرفووووة، عنووووف معتقووووداتهم 

ً نلتوووزم ضووولياتهم. ولوووذلك ال بووود مووون أن وتعصوووب طوووائفيتهم وهووووا أف وأن  تهوووذيب عقلوووي صوووارمب هنوووا أيضوووا
اً مووا تتسووم بووالمرارة فضووالً عوون كونهووا نتجنووب بعنايووة أي تبووادل  راء يوو دي إلووى خالفووات، فالخالفووات كثيوور

ً تووو دي إلوووى اء التوووي تثيووور مناقشوووات محتووودة، بووول غيووور ضووورورية، وأن نتحاشوووى اآلر ، فهوووذه مشوووادات أحيانوووا
الطائفيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة  تكون دائما نتيجة ضيق أفق يمكن مداواته باالرتقاء إلى علو كاف  في مجال العقل. 

ن لووويس إال طريقوووة واحووودة للتعبيووور عووو فكووورة مووواتصوووبح مسوووتحيلة لوووو أدرك المووورء أن كووول تعبيووور لغووووي عووون 
يتخطوووى كووول تعبيووور. فكووول فكووورة تحتووووي علوووى جوووزء  صوووغير أو علوووى وجوووه مووون أوجوووه الحقيقوووة،  ذاك الوووذي

 مطلق الحقيقة.تحتكر فكرة واحدة توجد وال 
 

 
هوووذا الحوووس بنسوووبية األموووور سووووف يسووواعدنا كثيوووراً فوووي االحتفووواظ بتوازننوووا وباالعتووودال والرزانوووة فوووي 

يقوووول: "ال توجووود أشوووياء  ،وكوووان علوووى قووودر مووون الحكموووة ،الغيبيووواتب العوووالمينسووومعت مووورة أحووود  حوووديثنا.
وولووو وُ سوويئة فووي أساسووها، بوول فقووط أشووياء ليسووت فووي مكانهووا الصووحيح.  كوول شوويء فووي مكانووه الصووحيح، ع ض 

 يتحقق االنسجام والتناسق في العالم."
 

تتناسووووب مووووع قووووودرتها ومووووع ذلووووك وموووون وجهووووة نظووووور الفعوووول والعموووول، نجوووود أن قيموووووة أي فكوووورة 
البراغماتيوووة الواقعيوووة. صوووحيح أن توووأثير هوووذه القووودرة علوووى األفوووراد يتوووراوح كثيوووراً، بحيوووع أن رأي ذا قووووة 
دافعوووة عظيموووة بالنسوووبة لشوووخص معوووين قووود ال يكوووون لوووه أي توووأثير علوووى شوووخص  خووور. ولكووون القووودرة نفسوووها 

توووي تلوووك هوووي بالتحديووود األفكوووار التنتقووول بالعووودوا، وذلوووك يكسوووب بعوووض األفكوووار القووودرة علوووى تغييووور العوووالم. 
، فهوووي النجووووم التوووي تسوووطع فوووي سوووماء الوووروح والتوووي تقوووود األرض إلوووى التحقيوووق عنهوووا رـبَّوووــعَ يُ ينبغوووي أن 
 األسمى. 

 
 

وأخيووراً هنوواك كوول الكلمووات التووي تقووال بهوودف التعلوويم. هووذه تنبسووط علووى مجووال يمتوود موون حضووانة 
ه اإلنسووووانية فووووي الفوووون واألدب موووون أجوووول التسوووولية األطفووووال إلووووى الجامعووووة وتشوووومل أيضوووواً كوووول مووووا ابتكرتوووو

والتثقيوووف. فوووي هوووذا المجوووال، كووول شووويء يتوقوووف علوووى قيموووة العمووول نفسوووه، بيووود أن هوووذا موضووووع واسوووع لووون 
يمكننوووا أن نغطيوووه هنوووا. االهتموووام بالتربيوووة أمووور شوووائع للغايوووة هوووذه األيوووام، وهنووواك محووواوالت حميووودة لالنتفووواع 

بيوووة. ولكووون هنوووا أيضووواً النظوووام الصوووارم مطلووووب ممووون يتوقوووون إلوووى مووون االكتشوووافات العلميوووة فوووي مجوووال التر
الحقيقووووة. هنوووواك إجموووواع عووووام علووووى ضوووورورة اسووووتخدام بعووووض العبووووع والتلهيووووة والتسوووولية فووووي البوووورامج 
التربويوووة لتخفيوووف اإلرهووواق والتعوووب ولتووووفير بعوووض االسوووتجمام ل طفوووال وحتوووى للبوووالغين. هنووواك بعوووض 

لكوون هووذا التسوواهل أصووبح يسووتغل ل سووف لتبريوور أمووور كثيوورة الحقيقووة فووي ذلووك موون وجهووة نظوور معينووة، و
ال تتعووودا أن تكوووون ازدهووواراً لكووول موووا هوووو وضووويع وخشووون ودنووويء فوووي طبيعوووة اإلنسوووان. وبوووذلك أصوووبحت 
أغلوووووظ الغرائوووووز وأكثووووور األذواق فسووووواداً تجووووود مبوووووررات جيووووودة لكوووووي تعووووورض نفسوووووها وتفووووورض ذاتهوووووا 

ضوووروريات. فاالسوووتجمام ممكووون الا تكوووون عووون كضووورورات ال يمكووون االسوووتغناء عنهوووا، موووع أنهوووا أبعووود مووو
طبيعووووة العناصوووور غلووووظ بوووودون تحلوووول، والراحووووة ممكنووووة بوووودون بووووذاءة، والمتعووووة ممكنووووة بوووودون السووووماح أل

التهوووذيب، تغيووور هوووذه الحاجوووات الغليظوووة نفسوووها طبيعتهوووا؛ بحيوووع بواسوووطة بوووالطفو إلوووى السوووطح.  بشوووريةال
تأموووول، ويحوووول الهنوووواء المسووووتديم محوووول يتحووووول االسووووترخاء إلووووى صوووومت بوووواطني، وتتحووووول الراحووووة إلووووى 

 االستمتاع. 
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مووون العبوووع  اتوإلوووى فتووورلتسووولية وإرخووواء الجهووود ا حاجوووة إلوووى أن هنووواكجمعوووون علوووى مالنووواس 
أن نعتبووور هوووذه الحاجوووة طبيعيوووة وضووورورية، بووول يجوووب أن ال ينبغوووي ولكننوووا ، ينسوووون فيهوووا هووودف وجوووودهم

وألن إرادتنوووا لوووم تسوووتقر  إلوووى التقووودم والكموووالبشووودة كافيوووة  وقألننوووا ال نتوووضوووعف نستسووولم لوووه كننظووور إليهوووا 
يووور هوووذه الحركوووات، سووورعان موووا نكتشوووف تبر لجهووول والالوعوووي والكسووول. إذا امتنعنوووا عووونا ألننوووا نتقبووولو بعووود

الجووزء األعظووم موون هووذا يفقوود  عندئووذجوودها بعوود فتوورة منفوورة وغيوور مقبولووة. أنهووا غيوور ضوورورية، بوول إننووا ن
 مع كونه حطة وامتهان، كل سند وتشجيع.ية، تسل في ظاهرهالذي هو  ،اإلنسان ابتكار

 
 

ولكننووووا ال ينبغووووي أن نظوووون أن قيمووووة الكووووالم تتوقووووف علووووى موضوووووع الحووووديع. فموووون الممكوووون أن 
يثرثووور المووورء عووون موضووووعات روحانيوووة كموووا يثرثووور عووون أي موضووووع  خووور، بووول ربموووا كوووان هوووذا النووووع 

يتلهووووف دائمووووا علووووى أن يشوووورك موووون الثرثوووورة موووون أكثرهووووا خطووووورة. تجوووود، علووووى سووووبيل المثووووال، المبتوووودي 
اآلخووورين فوووي القليووول الوووذي تعلموووه. فوووإذا موووا تقووودم علوووى الطريوووق يصوووبح أكثووور وأكثووور إدراكووواً بأنوووه ال يعلوووم 
الكثيووور وأنوووه يجوووب أن يكوووون متأكوووداً تمامووواً مووون معرفتوووه قبووول أن يعلمهوووا لآلخووورين، وأخيوووراً يصووول إلوووى 

التأمووول الصووامت لكوووي يقوودر علوووى الوووتكلم مرتبووة الحكموووة ويوودرك أن المووورء يحتوووا  إلووى سووواعات عديوودة مووون 
بكووووالم مفيوووود لموووودة دقووووائق قليلووووة. أمووووا لووووو أراد أن يووووتكلم عوووون مواضوووويع تخووووص الحيوووواة الباطنيووووة والتقوووودم 
الروحوواني، لوجوووب أن يخضوووع كالموووه لصووورامة تفووووق كووول موووا سوووبق: فهنوووا ينبغوووي أال يقوووال أي شووويء موووا لوووم 

، أن الموووورء يجووووب أال يووووتكلم عوووون تجربتووووه يكوووون ضوووورورياً بصووووورة مطلقووووة. وإنهووووا لحقيقووووة معروفووووة جيووووداً 
الروحانيوووة، ألنوووه لوووو فعووول، تتالشوووى علوووى الفوووور كووول الطاقوووة المتراكموووة فوووي هوووذه التجربوووة، والتوووي كوووان 
الهووودف منهوووا اإلسوووراع بتقدموووه. االسوووتثناء الوحيووود لهوووذه القاعووودة هوووو حالوووة موووا إذا أراد المووورء الكوووالم موووع 

بخصووووص مضووومون ومغوووزا تجربتوووه. حقيقوووة ال يسوووتطيع  هدايوووة وأوحوووي ليتلقوووى منوووه تفسووويراً مرشوووده الر
الموورء الكووالم بوودون خطوور عوون هووذه األمووور إال لووو تكلووم مووع مرشووده الروحووي، فالمرشوود وحووده قووادر، بمووا 

المريووود وجعلهوووا خطووووات جديووودة نحوووو هوووو عليوووه مووون معرفوووة، علوووى اسوووتخدام عناصووور التجربوووة لصوووالح 
 .الروحي تقدمه

 
لوووى المرشووود الروحوووي أيضووواً. كووول شووويء فوووي الطبيعوووة فوووي ينطبوووق قوووانون الصووومت ع ،فوووي الواقوووع

حركوووة دائموووة، ولوووذلك كووول موووا ال يتقووودم، مصووويره إلوووى التوووأخر. ال بووود أن يتقووودم المرشووود مثلوووه مثووول مريديوووه، 
الحووووديع عوووون ال يسووووتحب أيضووووا  لمرشوووودكووووون علووووى نفووووس المسووووتوا. وبالنسووووبة لي قوووود الأن تقدمووووه  مووووع

يوووه التجربوووة مووون طاقوووة تقووودم ديناميكيوووة يتبخووور متوووى توووم ن معظوووم موووا تحتوب الروحيوووة الشخصوووية ألالتجوووار
نهم علووى الفهووم وموون أخوورا، يسوواعد مريديووه كثيووراً ويعيوود، موون ناحيووة شووبكلمووات. ولكوون المر هوواالتعبيوور عن

عنوودما يشوورح تجاربووه لهووم. علووى المريوود إذا أن يعوورف بحكمتووه إلووى أي موودا ينبغووي لووه أن  ثووم علووى التقوودم
يضوووحي بأحووود المطلبوووين فوووي سوووبيل المطلوووب اآلخووور. غنوووي عووون الوووذكر أن المرشووود يجوووب أن يمتنوووع عووون كووول 

 يخر  به من مجال اإلرشاد الروحي إلى مجال الدجل.ل القليل من الخيالء ـوتباهي، فأقزهو 
 
 
مخلصووواً لمرشووودك أيووواً كوووان؛ فهوووو المريووود، أود أن أقوووول: "فوووي جميوووع األحووووال، كووون  بالنسوووبة إلوووى

 يكوووونهوووي مرشووودك، فلووون  األلوهيدددةدك إلوووى أبعووود مووودا تقووودر علوووى الوصوووول إليوووه. أموووا إذا كانوووت يقوسووو
 تحقيقك أي حدود".ل
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وكوووذلك عنووودما تتجسووود علوووى األرض، تخضوووع لووونفس قوووانون التقووودم.  األلوهيدددةوموووع ذلوووك، حتوووى 
فووووي حالووووة تقوووودم يجووووب أن تكووووون ، تتخووووذهالكيووووان الفيزيووووائي الووووذي أي ، فيهووووا األلوهيددددةالتووووي تتجلووووى  داةاأل

م علوووى األرض. ولوووذا ال يووورتبط بشوووكل موووا بقوووانون التقووودم العوووا الشخصوووي لتعبيوووراقوووانون أن مسوووتمر؛ ذلوووك 
تجسووود علوووى األرض علوووى بلوووول الكموووال حتوووي يصوووبح النووواس قوووادرين علوووى فهوووم عنووودما ييقووودر حتوووى إلوووه 

ال عووون إحسووواس  األلوهيدددةوقبوووول الكموووال. ولكووون سووويأتي يووووم يصووودر النووواس فيوووه فوووي أعموووالهم عووون حوووب 
بالواجوووب نحوهوووا. عندئوووذ سووويكون التقووودم بهجوووة بووودالً مووون أن يكوووون مجهووووداً، أو حتوووى صوووراعاً. أو، بتعبيووور 

مووا يتطلووب  ، بوودالً موون أن يووتم ضوود مقاومووة األنووا، وهوووبأكملووه الكيووان يرغبووهأدق، سوويكون تقوودماً فووي بهجووة 
 جهداً عظيماً، بل ويسبب أحيانا معاناة عظيمة.

 
وختاموووواً، أود أن أقووووول: إن كنووووت تريوووود أن يعبوووور كالمووووك عوووون الحقيقووووة وأن يكتسووووب بووووذلك قوووودرة 

ً ، تحاشوووى الـ ـلـمدددـة ً كال سووويكونال تقووورر مسوووبقاً موووا ، أن تفكووور مسوووبقاً موووا تريووود أن تقوووول دائموووا وموووا  اً جيووود موووا
ً كالمووو سووويكون تحسوووب مقووودماً توووأثير موووا سووووف تقولوووه. بووول كووون صوووامتاً فوووي ذهنوووك واتخوووذ دائمووواً ال و اً رديئوووا

ون تذبووذب موقووف التحوورق إلووى الحكمووة الشوواملة، المعرفووة الشوواملة، والوووعي الشووامل. عندئووذ، لووو كووان دوبوو
ً تحرقوووك صوووادقاً،  ً  ،تلقائيووواً ومتكوووامالً  ،نقيوووا كون فوووي تخفوووي وراءه رغبتوووك فوووي النجووواح؛ سوووي ال مجووورد قناعوووا

تووووتكلم ببسوووواطة تامووووة، وأن تقووووول الكلمووووات التووووي ينبغووووي أن تقووووال، ال أكثوووور وال أقوووول، وسووووتكون  أن وسووووعك
 لكلماتك قدرة خالقة. 

 
طريووووق  وتلووووك هووووي الممارسووووة عوووونأصووووعب أنووووواع التهووووذيب هووووو تهووووذيب العواطووووف والمشوووواعر، 

 الحب.
 
 
 
 
 

 طريق الحبالمجاهدة على  4-2-4
 

ر، بالقضووواء والقووودر ثووور مووون فوووي أي مجوووال  خووونحووون، فوووي الواقوووع، نحوووس فوووي مجوووال المشووواعر، أك  
ر الحوووب )أو علوووى األقووول موووا بَوووعتَ الفووورار منوووه. وبووواألخص يُ  نووواال يمكنعلينوووا وسووويطر ي يءوالجبريوووة وبشووو

"الحووب"( سوويداً مسووتبداً ال يمكوون اإلفووالت مووون نزواتووه يفعوول بنووا مووا يحلووو لووه ويرغمنووا علوووى  يه النوواسيسووم
وموووع ذلوووك فقووود ابتكووور  أفظوووع الجووورائم وأشووونع الحماقوووات.ت اقترفوووباسوووم الحوووب  طاعوووة رضوووينا أم أبينوووا.ال

بأمووول الوووتحكم فوووي قووووة الحوووب بحيوووع تصوووبح سلسوووة  الخلقيوووة واالجتماعيوووة واعوووداإلنسوووان جميوووع أنوووواع الق
هووووذه القيووووود التووووي يبوووودو أن ف، وـَ الووووتُخَ كووووي إال ل لووووم تُبتَكوووور هووووذه القواعوووود. ولكوووون يبوووودو أن وسووووهلة القيوووواد

لووووى جعلووووه أشوووود انفجوووواراً. فالحووووب ال يمكوووون تهذيبووووه بقواعوووود، وهووووو ال وضووووعت علووووى الحووووب لووووم توووو د  إال إ
يقووودر علوووى السووويطرة علوووى الحوووب بتنوووويره  وحووودهيخضوووع إال لحوووب أعظوووم منوووه وأسووومى وأصووودق. الحوووب 

 فووي الحووب الووتحكموتحويلووه وإعووالء شووأنه. وهنووا أيضووا، أكثوور موون فووي أي مكووان  خوور، ال ينبغووي أن يكووون 
. ذلوووك فوووي الكيميووواء القديموووة يموووة إلوووى ذهوووببه بتحويووول المعوووادن األقووول قأشووو بوووالكتم والتحوووريم وإنموووا بتحويووول

. ولوووو لوووم يكووون  الحوووب، النهوووار العوووالم وهوووو القووووة التوووي ال تقووواوم قووووةالكونيوووة  طاقووواتال شووودأن الحوووب هوووو أ
 مرة أخرا إلى فوضى الالوعي.
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تجربووووة ال شوووويء غيوووور. و ال خالصووووهالحووووب هووووو فووووإن الوووووعي هووووو خووووالق الكووووون، حقيقوووة، إن كووووان 
ه وكيفيوووة عملوووه. أي تعبيووور لفظوووي ال بووود أن لمحوووة عووون ماهيوووة الحوووب وغايتووو يقووودر علوووى أن يعطينووواالواعيوووة 
يتخطووى التعبيوور موون كوول ناحيووة. حوواول الفالسووفة والروحووانيون  الحووب فهوووقاصووراً عوون التعبيوور عوون  يكووون

. ولكنوووي أرغوووب فيوووه وا هوووموالغيبيوووون تعريوووف الحوووب بووودون جووودوا، وأنوووا ال أدعوووي أننوووي سوووأنجح فيموووا فشووول
فوووي إلوووى الكثيووور مووون التجريووود والتعقيووود  لكتابتهوووا مووونهم تاحتاجووو المضوووامين التوووي فوووي أن أضوووعموووع ذلوووك 
. هووودف كلمووواتي األوحووود هوووو أن أرشووود إلوووى الحوووب كووول مووون يريووود تجربتوووه، حتوووى لوووو كلموووات ممكنوووةأبسوووط 

 كان طفالً.
 
عبيوووره األسووومى فوووي ؛ وهوووو يجووود ت]بوووين المحوووب والمحبووووب  الحوووب فوووي جووووهره هوووو بهجوووة التطوووابق  

  هناء االتحاد. وما بين التطابق واالتحاد تنبسط كل أطوار الحب في تجلياته الكونية. 
 
وفوووي نقووواء منبعوووه، يتكوووون مووون حوووركتين، هموووا القطوووب الموجوووب والقطوووب  بدايوووة ظهووووره، فوووي الحوووب  

أخووورا حاجوووة ال السوووالب للووودافع نحوووو الوحدانيوووة التاموووة. فهنووواك مووون ناحيوووة قووووة انجوووذاب فائقوووة ومووون ناحيوووة 
هوووة التووي نشووأت عنوودما تقوواوم إلووى وهووب الووذات. ال توجوود حركووة أقوودر موون الحووب علووى بنوواء جسوور فوووق ال

 .  الوعيردي عن مصدره األصلي وأصبح في الكيان الف انفصل الوعي
 
 

، انبثوووق الحوووب، أال وهوووو قووووة االتحووواد فوووي الفضووواء نتيجوووة النفصوووال الووووعي الكوووون تشوووتت بعووود أن
 لجمع شمل الكون ولمنعه من االندثار. التي ال تقاوم،

 
 
. ثوووم بووودأ االسوووتيقاظ والصوووعود ال قووورار لوووهاحتضووون الحوووب الظوووالم والالوعوووي وانتشووور وتجوووزأ فوووي ليووول  

، بجميوووع محرفوووة ومعتموووةونشووووء الموووادة البطووويء وتطورهوووا الالنهوووائي. وبوووذلك ارتوووبط الحوووب، فوووي صوووورة 
ً إلوووى الحركوووة وتكووووين الجماعوووات التوووي  الحاجوووةبدوافوووع الطبيعوووة الفيزيائيوووة والحيويوووة، موووثالً   أصوووبح واضوووحا

للحصووول علووى الحووب فووي النباتووات فووي حرصووها علووى النمووو إلووى أعلووى  ظهوورفووي المملكووة النباتيووة. كووذلك ي
. كمووا تعبوور األزهووار عوون الحووب فووي ازدهارهووا ووهبهووا لجمالهووا وعطورهووا. الشوومس ضوووء أكبوور قوودر موون

ا إلوووى التملوووك والتوسوووع اء جوعهوووا وعطشوووها وحاجتهوووأموووا فوووي الحيوانوووات، فنجووود الحوووب هوووو المحووورك ور
أموووا فوووي . الواعيوووة منهوووا والغيووور واعيوووةباختصوووار، الحوووب يكمووون وراء كووول الرغبوووات والشوووهوات، والتكووواثر. 

 األجناس األكثر تطوراً، يتمثل الحب في والء األنثى لصغارها وتضحيتها بنفسها في سبيلهم.
 
 
نجوووود أن بووووزول النشوووواط العقلووووي دفووووع  شووووري وفيووووهوبووووذلك نصوووول بصووووورة طبيعيووووة إلووووى الجوووونس الب  

االرتبووواط بوووين الحوووب والشوووهوة إلوووى ذروتوووه، إذ أن هوووذا االرتبووواط قووود صوووار فوووي االنسوووان ارتباطووواً واعيووواً 
اسوووتحوذت الطبيعوووة علوووى قووووة الحوووب السوووامية  ،وهادفووواً. فبمجووورد موووا بلوووغ التطوووور األرضوووي درجوووة كافيوووة

بحركوووة التكووواثر. هوووذا االرتبووواط بوووين الحوووب  لحوووبا ضوووها الخالقوووة بوووأن وصووولت ومزجوووتوسوووخرتها ألغرا
والتكووواثر أصوووبح وثيقووواً وحميمووواً لدرجوووة أن قليلوووين جوووداً مووون البشووور يقووودرون علوووى التمييوووز بوووين الحوووركتين 
وعلووى أن يخبووروا كووالً منهمووا علووى حوودة. وهكووذا عووانى الحووب جميووع أنووواع المذلووة والهوووان، وتوودهور إلووى 

 .مستوا بهيمي
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كيوووف أنهوووا تريووود خطووووة بعووود  بتوووداء مووون هوووذه النقطوووة،ا ،فوووي أعموووال الطبيعوووة حبوضوووو ولكننوووا نووورا 

وتعقيووودها. أول خطووووة  افوووي أعوووداده تنموووو بووواطرادخطووووة اسوووترجاع الوحووودة األصووولية عووون طريوووق تجمعوووات 
كانوووت الجموووع بوووين رجووول وامووورأة لتكووووين وحووودة ثنائيوووة كأسووواس للعائلوووة، وبوووذلك تخطوووت حووودود األنانيوووة 

. وبموووورور عقيووووداً أنانيووووة ثنائيووووة. وبظهووووور األطفووووال نشووووأت العائلووووة كوحوووودة أكثوووور تالذاتيووووة وأوسووووعتها إلووووى 
كبوووور: الوقوووت وتعووودد العالقووووات المختلفوووة بوووين العووووائالت واألفوووراد وتوووداخل األنسوووواب تكونوووت مجموعوووات أ

اجتماعيوووة مموووا أدا أخيوووراً إلوووى تكووووين األموووم. وقووود تقووودم تكووووين الجماعوووات هوووذا عشوووائر وقبائووول وطبقوووات 
ختلفووووة موووون العووووالم فووووي  ن واحوووود وتبلووووور فووووي أجنوووواس البشوووور المتنوعووووة. ولسوووووف تصووووهر فووووي أجووووزاء م

 الطبيعة هذه األجناس تدريجياً في سعيها لبناء أساس حقيقي ومادي لوحدة تشمل اإلنسانية بأجمعها. 
 
 
معظوووم النووواس يظنوووون أن كووول ذلوووك حووودع بمحوووض الصووودفة؛ وهوووم ال يووودرون بوجوووود خطوووة شووواملة   

حسووووب مووووزاجهم: إمووووا بالرضووووا أو بعوووودم يتقبلونهووووا و اأتيهم علووووى عالتهووووالتووووي توووو الظووووروفويأخووووذون كوووول 
 الرضا.

 
مووووع طرائووووق الطبيعووووة: هوووو الء هووووم  تووووام عوووون الحيوووواة تعوووويش فووووي تالئوووومهنوووواك فئووووة موووون الراضووووين   

المتفووووائلون الووووذين يوووورون األيووووام أكثوووور ضووووياًء ألن الليووووالي مظلمووووة، واأللوووووان أكثوووور بريقوووواً نتيجووووة لوجووووود 
جوووة أعظوووم بسوووبب وجوووود المعانووواة ويووورون أن األلوووم يزيووود مووون جاذبيوووة المسووورة وأن المووورض الظوووالل، والبه

يعطوووي الصوووحة كووول قيمتهوووا؛ و الوووبعض يوووذهبون فوووي التفوووا ل إلوووى درجوووة القوووول بوووأنهم يعتوووزون بأعووودائهم 
ألنهووووم يجعلووووونهم أكثوووور تقووووديراً ألصوووودقائهم. وعلووووى أي حووووال، يعتبوووور هوووو الء المتفووووائلون النشوووواط الجنسووووي 

ن أمتوووع أنوووواع النشووواط ويووورون فوووي متعوووة الطعوووام بهجوووة الحيووواة التوووي ال يمكووونهم االسوووتغناء عنهوووا؛ واحوووداً مووو
لوووو  تصوووير مملووةينهوووي رحلووة الحيوواة القصووويرة التووي قوود  ألنووهوالموووت شوويئاً طبيعيووواً للغايووة طالمووا أننوووا نولوود 

 طالت أكثر من الالزم.
 
 
وال يهتمووون بمعرفووة مووا إذا كووان لهووذه فهووم، باختصووار، يقبلووون الحيوواة علووى مووا هووي عليووه خيوور تقبوول   

 الحياة هدف أو غاية؛ وال يعانون من شقاء اآلخرين وال يرون أي ضرورة للتقدم.
 
 
ال تحووواول أبوووداً "تحويووول" هووو الء المتفوووائلين؛ فوووذلك يكوووون خطوووأً كبيوووراً. ألنهوووم، لوووو شووواء سووووء الطوووالع   

ازن جديووود فوووي محلوووه. فهوووم إحوووالل توووو أن ينصوووتوا لوووك، سووويفقدون تووووازنهم دون أن تكوووون لهوووم القووودرة علوووى
ن بعوووود للحيووواة الباطنيوووة؛ ولكوووونهم ينعموووون بحظووووة الطبيعووووة التوووي هوووم متحووووالفون معهوووا فووووي يغيووور مسوووتعد

 تحالف وثيق، وهذا تحقيق ال يصح تعكير صفوه بدون ضرورة.
 
 
هنووواك فوووي العوووالم فئوووة أخووورا مووون الراضوووين الوووذين يعوووود رضوووا هم إلوووى المفعوووول السوووحري للحوووب،   

م أقوول عوودداً ودواموواً موون فئووة المتفووائلين. فووي كوول موورة يتحوورر فيهووا فوورد موون قيووود األنووا بووأن يهووب ذاتووه ولكهوو
هنووواء أولوووى مووون نفسوووه نكهوووة لنسووويانه  بفضووول لشوووخص  خووور أو لعائلتوووه أو لوطنوووه أو لعقيدتوووه، فإنوووه يوووذوق

ة تكوووون . ولكووون هوووذه الصووولاأللوهيدددةالحوووب وبهجتوووه، وهوووذا يعطيوووه االنطبووواع بأنوووه قووود دخووول فوووي صووولة موووع 
عوووابرة فوووي معظوووم األحيوووان، ألن الحوووب يخوووتلط فوووي البشووور علوووى الفوووور بحركوووات أنانيوووة أدنوووى تحوووط مووون 

. ولكووون حتوووى لوووو ظووول الحوووب نقيووواً، فوووإن هوووذه الصووولة موووع القووووة التوووي تميوووزه فوووي نقائوووهشوووأنه وتحرموووه مووون 
أللوهيددددة االوجووووود اإللهووووي ال يمكوووون أن توووودوم إلووووى األبوووود، ألن الحووووب لوووويس إال وجهوووواً واحووووداً موووون أوجووووه 

 لها األوجه األخرا.  تعرضتلنفس التحريفات التي على األرض تعرض ي
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أضوووف إلوووى ذلوووك أن كووول هوووذه التجوووارب تالئوووم وتنفوووع الرجووول العوووادي الوووذي يتبوووع مسوووار الطبيعوووة فوووي   

سوووعيها المتعثووور نحوووو الوحووودة المسوووتقبلية. ولكنهوووا ال تكفوووي إلرضووواء الوووذين يرغبوووون فوووي إسوووراع حركوووة 
إلووى  :خوور موون الحركووة أكثوور سوورعة واسووتقامةاألصووح الووذين يتوقووون إلووى االنتموواء إلووى خووط  الطبيعووة، أو ب

حركوووة اسوووتثنائية تحوووررهم مووون االنسوووانية العاديوووة وزحفهوووا الوووذي ال ينتهوووي ليشووواركوا فوووي التقووودم الروحوووي 
 *الوووذي سووويقودهم علوووى أقصووور الطووورق نحوووو خلوووق جووونس جديووود، الجووونس الوووذي سووويحقق حقيقوووة السووووبرامنتال

رض. هووو الء األفوووراد النوووادرون يجوووب أن يرفضووووا جميوووع أنوووواع الحوووب بوووين البشووور، ألنهوووا مهموووا علوووى األ
. فالووذي عوورف الحووب اإللهووي األلوهيددةبلغووت موون الجمووال والنقوواء تنحوورف بهووم عوون الطريووق المباشوور نحووو 

يجووود جميوووع أشوووكال الحوووب األخووورا مظلموووة وممتزجوووة بالتفاهوووة واألنانيوووة؛ كأنهوووا مسووواومة دائموووة أو نوووزاع 
لووووى السوووويادة والتسوووولط، وحتووووى بووووين أفضوووول النوووواس تكووووون مفعمووووة بوووواللبس واالنفعووووال واالحتكوووواك وعوووودم ع

 الفهم.

 
 

 
وإنهووووا لحقيقووووة معروفووووة أن الموووورء يتشووووكل أكثوووور فووووأكثر علووووى شووووكل محبوبووووه. ولووووذلك لووووو أردت أن   

مووع  . عنوودما تخبوور نشوووة تبووادل الحووب، فعليووك أن تحبووه وحووده دون غيوورهال دد -الواحدددتكووون علووى صووورة 
، عندئوووذ فقوووط سوووتفقد جميوووع العالقوووات األخووورا نكهتهوووا بالنسوووبة لوووك وتصوووبح فوووي نظووورك مملوووة ال ددد -الواحدددد

اقتضوووى بلوووول هوووذا التبوووادل أشووود المجاهووودات صووورامة، فوووأي مجاهووودة، مهموووا قسوووت أو  قاصووورة. وحتوووى لووووو
 طالت، ستكون ثمناً ضئيالً بالمقارنة بهذا المبتغى الذي يتخطى كل تعبير ووصف. 

 
   
هوووذه هوووي الحالوووة الرائعوووة الوووذي نريووود تحقيقهوووا علوووى األرض، وهوووي التوووي سوووتقدر علوووى تحويووول العوووالم   

ليصوووبح مثووووًا جوووديراً بالمقوووام اإللهوووي. عندئوووذ سووويتمكن الحوووب الصوووادق الطووواهر مووون التجسووود فوووي أبووودان ال 
ناً ، كتعبيووور عووون أسووومى صوووور الحوووب، أن تتخوووذ لنفسوووها بوووداأللوهيدددة تخفيوووه أو تزيفوووه. كثيوووراً موووا حاولوووت

 دميوووة، لتسوووهل المجاهووودة علوووى البشووور ولتخلوووق بينهوووا وبيووونهم ألفوووة أكبووور وأقووورب إلوووى صوووورة  فووويماديووواً 
أفهووووامهم، ولكنهووووا، نتيجووووة لكونهووووا سووووجينة فووووي صووووورة ماديووووة غليظووووة، لووووم توووونجح إال فووووي تجسوووويد صووووورة 

وأبووودانهم  تنتظووور أن يبلوووغ البشووور تقووودماً كافيووواً فوووي وعووويهم األلوهيدددةكاريكاتوريوووة مووون ذاتهوووا. وموووا زالوووت 
الحوووب اإللهوووي اتخووواذ  ال يفهوووم. فاإلنسوووان فوووي ابتوووذال خيالئوووه وغبووواء غوووروره ة شووواملةصووووربلتجسووود كمالهوووا 

اإلنسوووان يعلوووم،  وموووع ذلوووكعلوووى أنوووه عالموووة ضوووعف وتبعيوووة واحتيوووا .  ذلوووك صوووور بشووورية ويأخوووذل السوووامي
قوووادر علوووى  فوووي البووودء بصوووورة مبهموووة، ثوووم بوضووووح متزايووود كلموووا اقتووورب مووون الكموووال، أن الحوووب وحوووده

ى علووووى الوصووووف تقوووودر وحوووودها علوووو المتعاليووووةبهجووووة الحووووب الجوهريووووة أن انهوووواء الشووووقاء فووووي العووووالم؛ و
هوووذا االتحووواد الخليقوووة لووون تكتشوووف غايتهوووا وتحقوووق نفسوووها إال فوووي نشووووة فتخلوويص الكوووون مووون ألوووم االنفصوووال. 

 .األسمى
 
 
مهموووووا كانوووووت يجوووووب لوووووذلك أال نتراجوووووع عووووون أي جهووووود، مهموووووا بلغوووووت شووووودته، وعووووون أي مجاهووووودة،   

الن الموووادة الفيزيائيوووة  وووالن ويحوووو   وووَران ويَُكم   َران ويطه   صووورامتها، إذا كوووان هوووذا الجهووود وهوووذه المجاهووودة سوووينو  
.  نوووذاك يسوووتطيع هوووذا الحنوووان المدددادةتخوووذ هيئوووة خارجيوووة فوووي يعنووودما  ال ددد -الواحدددد إلوووى صوووورة ال تخفوووي

ي علووى تغييوور الحيوواة بحيووع تصووبح جنووة الرائووع أن يعبوور عوون نفسووه بحريووة فووي العووالم، ويقوودر الحووب اإللهوو
 من البهجة العذبة.
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؛ الووووذي سوووويتو  جهودنووووا القمووووة والنصوووور الحاسووووم التحقيووووق سوووويكون ذلووووك ربمووووا تقووووول، إن  
  ومووووا هووووو الطريووووق الووووذي ينبغووووي اتباعووووه، وموووواهي إلووووى هووووذه القمووووة نفعوووول لنصوووولولكوووون موووواذا يجووووب أن 

 الخطوات األولى على هذا الطريق 
 
 
، ال ددد -الواحددددنوووا علوووى أن نحوووتفظ بالحوووب فوووي كامووول روعتوووه لعالقتنوووا الشخصوووية موووع موووا دمنوووا قووود نوي  

عالقاتنوووا األخووورا شوووفقة وحسووون نيوووة شووواملين ومسوووتديمين وخووواليين مووون األنانيوووة، بووودون فوووي  فإننوووا سنسوووتبدله
أن توقوووع أي مكافوووأة أو شوووكر أو حتوووى مجووورد اعتوووراف بالجميووول. مهموووا كوووان تصووورف اآلخووورين نحووووك، 

الَحَكوووم األوحووود  يجوووب أن تجعلوووه ال ددد -للواحددددفسوووك بوووأن تجرفوووك الكراهيوووة، وفوووي حبوووك يجوووب أال تسووومح لن
 الذي يحميك ويدافع عنك ضد سوء فهم اآلخرين وسوء نيتهم. 

 
 
ووووك موووون    وحووووده  ووحووووده. منووووه وحووووده اسووووأل العووووون والسووووند. وهوووو ال دددد -الواحدددددتوقوووع مسووووراتك وُمتع 

ووووـكقيمك إذا تعثوووورت، وسيحووووده سووووو وي أحزانووووك، والمرشوووود علووووى طريقووووك، وهووووكون العووووزاء فوووويسوووو ، يُضمَّ
 .خفف عنك بعذوبتهيحبه القويتين و بلحظات فشل وإرهاق، في ذراعي مرت عندما
 
، نتيجوووة لمتطلبوووات اللغوووة أننوووي مضوووطرةأن أنَب  وووه فوووي هوووذا المقوووام، إلوووى  لتالفوووي أي سووووء فهوووم، يجوووب  

. ولكوون حقيقوووة ال دد -الواحدددعوون  أتحوودععنوودما  ذكرالتووي أعبوور فيهووا عوون نفسووي، إلووى اسووتخدام صوويغة الموو
وتتخطوووى الموووذكر والم نوووع، وإذا موووا تجسووود هوووذا الحوووب فوووي بووودن  دموووي، فهوووو  تفووووقالحوووب الوووذي أعنيوووه 

 لجنس.ب بدون إعارة أي اهتمام ليفعل ذلك تبعاً لمتطلبات العمل المطلو
 
باختصووووار، تهووووذيب المشوووواعر يعنووووي الووووتخلص موووون جميووووع أنووووواع االرتبوووواط العوووواطفي، سووووواء أكووووان   

بدددالواق   االرتبووواط باطووواً بشوووخص، بعائلوووة، بووووطن أو بوووأي شووويء  خووور، بهووودف التركيوووز حصووورياً علوووى ارت
  وسووويكون أداة فعالوووة لتحقيووووق ال ددد -الواحدددد . هوووذا التركيوووز سووويبلغ ذروتوووه فوووي تطووووابق توووام ]موووعالربددداني

ون الحريوووات األربعوووة التوووي سوووتك علوووى األرض. وذلوووك يقودنوووا بصوووورة طبيعيوووة للغايوووة إلوووى *السووووبرامنتال
حريوووة المشووواعر التوووي سوووتكون فوووي نفوووس الوقوووت التحووورر مووون المعانووواة فوووي  لهوووذا التحقيوووق. لموسوووةم اً صوووور

التحوورر العقلووي أو التحووورر موون الجهوول سي سووس فوووي الكيووان عقوول النوووور أو  وحوودة تامووة مووع السووووبرامنتال.
لشووووهوة الووووذي يجوووود تعبيووووره فووووي الكلمووووة الخالقووووة. التحوووورر الحيوووووي أو التحوووورر موووون ا *الوووووعي الغنوصووووي

الوووذي يجلوووب سوووالماً دائمووواً  بددداهرادة اهلهيدددةسووويمنح اإلرادة الفرديوووة القووودرة علوووى التطوووابق الكامووول الوووواعي 
وانشووووراحاً والقوووودرة التووووي تنووووتج عنهمووووا. وأخيوووورا، تووووأتي ذروة التحوووورر، التحوووورر البوووودني، أو التحوووورر فووووي 

ام فووي الوونفس، موون العبوديووة بَب. كمووا يووتخلص الموورء، عوون طريووق تحكووم تووالمووادة موون قووانون السووبب والُمَسوو
لشوووريعة الطبيعوووة التوووي تجعووول النووواس يتصووورفون تبعووواً لووودوافع تحوووت واعيوووة* أو نصوووف واعيوووة وتووورغمهم 
علوووى الووودوران فوووي أخووودود الحيووواة العاديوووة. بعووود هوووذا التحووورر يصوووبح المووورء قوووادراً علوووى اختيوووار الطريوووق 

نفسوووه مووون كووول جبريوووة، بحيوووع ال علوووى تحريووور قوووادراً الوووذي يرغبوووه والفعووول الوووذي يريوووده فوووي أتوووم وعوووي، و
يقوووووودر أي شوووووويء علووووووى التوووووودخل فووووووي حياتووووووه سوووووووا اإلرادة األعلووووووى، والمعرفووووووة األصوووووودق، ووعووووووي 

 .*السوبرامنتال
 

 1:53األم، نشرة مركز شري أوروبيندو الدولي للتربية، أغسطس 
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 التربية 3-4
 
 

 تربية اإلنسان ينبغي أن تبدأ مع الوالدة وأن تستمر مدا الحياة. 
 

حتوووى قبووول الووووالدة.  هابووودأنه التربيوووة أقصوووى ثمارهوووا، لوجوووب أن فوووي الواقوووع، لوووو أردنوووا أن تووو تي هوووذ
بوووأن تعمووول علوووى نفسوووها نحوووو تقووودمها  فوووي هوووذه الحالوووة تقووووم األم نفسوووها بهوووذه التربيوووة بعمووول موووزدو : أوالً 

شوووك أن يولووود الوووذاتي، وثانيوووا بوووأن تعمووول علوووى الطفووول الوووذي تكونوووه بووودنياً. فمووون المحقوووق أن طبيعوووة طفووول يو
تتوقووف كثيوورا علووى األم التووي تكونووه، وعلووى تطلعهووا ورغبتهووا، وكووذلك علووى المحوويط المووادي الووذي تعوويش 
فيووووه. هووووذه األم تحوووورص دائموووواً علووووى أن تكووووون أفكارهووووا جميلووووة ونقيووووة، و مشوووواعرها رفيعووووة ونبيلوووووة، 

هوووو جانوووب ومحيطهوووا الموووادي متسوووقاً إلوووى أقصوووى درجوووة ممكنوووة، وعلوووى قووودر كبيووور مووون البسووواطة − هوووذا 
التربيوووة الوووذي يسوووري علوووى األم نفسوووها. ولوووو كانوووت األم باإلضوووافة ترغوووب رغبوووة واعيوووة ومحوووددة فوووي أن 

تخيلهووووا، إذاً لتوووووفرت أفضوووول الظووووروف قاطبووووة لقوووودوم ت تسووووتطيع أنتنشووووئ الطفوووول علووووى أسوووومى صووووورة 
مكووون تجنبوووه بأقصوووى إمكانياتوووه. وكوووم مووون الجهوووود الصوووعبة والتعقيووودات العقيموووة يموووزوداً الطفووول إلوووى العوووالم 

 بهذه الطريقة!
 
 

لكووووي تكووووون التربيووووة تامووووة وكاملووووة يجووووب أن يكووووون لهووووا خمسووووة أوجووووه رئيسووووية تقابوووول النشوووواطات  
الخمسوووة األساسوووية لإلنسوووان: البدنيوووة، والحيويوووة*، والعقليوووة، والسووويكية*، والروحيوووة. فوووي العوووادة تتبوووع هوووذه 

، بوول والى هووذه األطوووار الواحوود تلووو اآلخوورتتوواألطوووار التربويووة زمنيوواً نمووو الفوورد، ولكوون ذلووك ال يعنووي أن 
 .ةحياالوتكمل بعضها البعض إلى  خر في نفس الوقت إنها يجب أن تستمر جميعا 

 
 

نقتوووورح أن نوووودرس هووووذه األطوووووار الخمسووووة كوووول علووووى حوووودة وأن نوووودرس أيضوووواً عالقاتهووووا المتبادلووووة.  
دين. ألسوووباب مختلفوووة، ولكووون قبووول أن نووودخل فوووي تفاصووويل الموضووووع، هنووواك شووويء أود أن أوصوووي بوووه الوالووو

ال يعطوووي معظوووم اآلبووواء واألمهوووات التربيوووة الحقوووة التوووي ينبغوووي أن يحصووول عليهوووا أوالدهوووم إال أقووول القليووول 
فُوا حاجاتوووه الماديوووة ـالحيووواة ووفوووـَّروا لوووه الطعوووام وَكووو مووون التفكيووور. فتوووراهم إذا موووا أنجبووووا طفوووالً ووهبووووه

وا واجوووبهم. وعلوووى ذلوووك يرسووول الوالووودان د  األخووورا واعتنووووا بصوووحته إلوووى حووود موووا − يظنوووون أنهوووم قووود أ
 الطفل إلى المدرسة ويسلمون مسئولية تربيته إلى المدرسين.

 
 

لطفووول ويحووواولون موووا فوووي وسوووعهم. ولكووون بالنسوووبة لالتربيوووة  أهميوووةبعوووض اآلبووواء واألمهوووات يعلموووون  
علووووه لكوووي القليلوووين جوووداً، حتوووى مووون بوووين هووو الء األكثووور جديوووة وإخالصووواً، يعلموووون أن أول موووا يجوووب أن يف

يربووووا طفوووالً هوووو أن يربووووا أنفسوووهم، وأن يصوووبحوا واعيوووين ومسووويطرين علوووى أنفسوووهم حتوووى ال يكونووووا أبوووداً 
قووودوة سووويئة لطفلهوووم. فالقووودوة الطيبوووة، أكثووور مووون أي شووويء  خووور، هوووي التوووي تجعووول التربيوووة فعالوووة. مفعوووول 

لطفووول ا كووون فوووي نظوورنالتفوووه بكلموووات طيبووة ونصوووح الطفوول نصوووائح حكيمووة سووويكون ضووئيالً للغايوووة مووا لوووم 
 ً ُموووه. القووودوة الحسووونة تعلوووم الصووودق واألمانوووة والصوووراحة والشوووجاعة والنزاهوووة والخلوووو مووون  نموذجوووا لموووا نُعَل  

وتفعووول ذلوووك أفضووول ألوووف  –األنانيوووة والصوووبر والتحمووول والمثوووابرة والسوووالم والسوووكينة والوووتحكم فوووي الووونفس 
 .  فصيحةمرة من الخطب ال
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موووثالً عليوووا سوووامية واعملووووا دائموووا تبعووواً لهوووا وسووووف تووورون طفلكوووم  أيهوووا اآلبووواء واألمهوووات: اتخوووذوا 
هوووا متجليوووة فوووي طبيعتوووه. ورأن تيعكوووس هوووذه الُمثووول فوووي نفسوووه ويتصوووف تلقائيووواً بالصوووفات التوووي توووودون 

األطفوووال يضووومرون بصوووورة طبيعيوووة االحتووورام ألهلهوووم واإلعجووواب بهوووم؛ وموووا لوووم يكووون األهووول بووودون أي 
 أنصاف  لهة يحاول تقليدها بأفضل ما يمكنه. جدارة، فهم دائما في نظر الطفل 

 
 

كيووووف توووو ثر عيوووووبهم الشخصووووية  بعووووض الحوووواالت النووووادرة، اآلبوووواء واألمهووووات ال يوووودركون، إال فووووي 
ونووزواتهم ونووواحي ضووعفهم وعوودم قوودرتهم علووى الووتحكم فووي أنفسووهم −  تووأثيراً مأسوواوياً علووى أطفووالهم. لووو 

جوووديرا بووواالحترام فوووي كووول لحظوووة. تجنوووب دائموووا أن كنوووت تريووود أن يحترموووك الطفووول، احتووورم نفسوووك وكووون 
ً تكووووون  أو اسووووتبدادياً أو ضوووويق الصوووودر أو سوووويء الخلووووق. إذا سووووألك طفلووووك سوووو االً، ال تعطووووه رداً  متسوووولطا

أحمقووواً أو سوووخيفاً مبووورراً ذلوووك بعووودم قدرتوووه علوووى فهموووك. يمكنوووك دائمووواً أن تجعووول طفلوووك يفهموووك لوووو تكلفوووت 
ً المشوووقة؛ وعلوووى الووورغم مووون المثووول الووورائج  "، فوووإني أ كووود أن القائووول بأنوووه "ال يستحسووون قوووول الحقيقوووة دائموووا

 ً ، ولكووون المهوووارة هوووي أن نقولهوووا بطريقوووة قريبوووة المنوووال لعقووول المسوووتمع. ذهووون قوووول الحقيقوووة أفضووول دائموووا
الطفووول ال يتقبووول جيوووداً، فوووي أوائووول العمووور وحتوووى سووون الثانيوووة عشووور أو الرابعوووة عشووور، األفكوووار التجريديوووة 

ع ذلوووك يمكووون تووودريب الطفووول علوووى فهوووم هوووذه األشوووياء باسوووتخدام صوووور ملموسوووة أو والمبوووادي العاموووة. ومووو
الوووذين يظلوووون رمووووز وأمثوووال وحكايوووات. األطفوووال، حتوووى بعووود تخطووويهم مرحلوووة الطفولوووة، وكوووذلك بعوووض 

أطفوواال إلووى  خوور العموور، يتعلمووون عوون طريووق السوورد والقصووص والحكايووات المتقنووة، موون الناحيووة الذهنيووة 
 لمون من الشروح النظرية مهما كثرت.مما يتع أكثر كثيراً 

 
هنووواك فوووُ  خووور يجوووب تجنبوووه: ال توبخووووا طفلكوووم بووودون سوووبب وجيوووه، وال توبخووووه لوووو أمكووونكم تالفوووي  

بَُ الطفووول موووراراً وتكوووراراً، يقسوووو قلبوووه إزاء التووووبيُ ويكوووف عووون أخوووذ الكلموووات أو اللهجوووة  ذلوووك. عنووودما يُووووَّ
الطفووول أبوووداً علوووى خطوووأ تقترفونوووه أنوووتم أنفسوووكم. األطفوووال القاسوووية جووودياً. واألهوووم مووون كووول ذلوووك: ال توبخووووا 

يالحظوووون بنظووورة ثاقبوووة ويووورون بوضووووح، وسووورعان موووا يكتشوووفون نقووواط الضوووعف فووويكم ويسوووجلونها بووودون 
 شفقة.
 

عنوودما يقووع الطفوول فووي خطووأ، َول  ـووـُوا اهتموووامكم  نحووو جعلووه يعتوورف بصووورة تلقائيووة وبكوول صوووراحة؛  
ومووووودة الخطووووأ فووووي حركتووووه وكيفيووووة تجنووووب هووووذا الخطووووأ فووووي  فووووإذا مووووا اعتوووورف، اشوووورحوا لووووه فووووي حووووب

 ً إذا موووا  أقَّووور الطفووول بالخطوووأ. ينبغوووي أال تسووومحوا  المسوووتقبل، ولكووون ال توبخووووه أبوووداً؛ يجوووب أن تغفوووروا دائموووا
وووووَ ألي خوووووف أن يوووودخل بيوووونكم وبووووين طفلكووووم؛ الخوووووف وسوووويلة تربويووووة ضووووارة: فهووووو يُ  د دائمووووا الخووووداع ل  

بمعرفوووة عمليوووة كافيوووة فوووي الوقوووت ذاتوووه ، التوووي تتسوووم بالرقوووة والحوووزم، ووالكوووذب. فقوووط الموووودة البصووويرة
دران علوووى توطيووود أواصووور الثقوووة التوووي ال غنوووى لكوووم عنهوووا لتربيوووة طفلكوووم تربيوووة فعالوووة. وال تنسووووا أنكوووم قوووت

ي تووودينون بوووه توووال األمانوووةيجوووب أن تتحكمووووا فوووي أنفسوووكم باسوووتمرار لكوووي تكونووووا جوووديرين بمهموووتكم وتووو دوا 
 م قد أحضرتموه إلى هذا العالم.لطفلكم حيع أنك

 
 1:52 فبراير ، 12 المجلدعن التربية، األعمال المجمعة ل م، 
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 التربية البدنية 1-3-4
 

لووووو قارنووووا الوووووعي البوووودني بمجوووواالت الوووووعي األخوووورا، نجووووده أكثرهووووا خضوووووعاً واسووووتجابة للموووونهج  
التووووي يتكووووون منهووووا البوووودن بوووول فووووي الموووادة والترتيوووب والتوووودريب والعمليووووات المنظمووووة. نقوووص اللدونووووة والتق

هوووذا النظوووام، يجوووب أال ننسوووى أن  عنووود إنشووواءنظوووام تفصووويلي دقيوووق وشوووامل فوووي  ن واحووود. ب يوووداوايجوووب أن 
بعض. كووووذلك الوووودوافع الووووبعووووض وتتووووداخل بعضووووها فووووي  علووووىلكيووووان البشووووري تعتموووود بعضووووها مجوووواالت ا

. البووودن اً لنفسوووها فووويت أن تجووود تعبيووورالذهنيوووة والحيويوووة* يجوووب أن تخضوووع بووودورها لنظوووام دقيوووق إذا أراد
وذلوووك هوووو السوووبب فوووي أن أي تربيوووة بدنيوووة، لكوووي تكوووون فعالوووة، يجوووب أن تكوووون دقيقوووة ومفصووولة، بعيووودة 

إلوووى عوووادات، فالبووودن يعتمووود أساسووواً فوووي  ـتَرجم فوووي البووودنيُووو سووووفهوووذا المووونهج الحصووويف النظووور ومنهجيوووة. 
علوووى و نصوووبح عبيوووداً لعاداتنوووا حووورص علوووى أالولكننوووا يجوووب أن ن. التوووي تعوووود عليهوووا عووواداتالعملوووه علوووى 

أن نووتحكم فووي هووذه العووادات وننظمهووا، وأن نبقووي عليهووا فووي نفووس الوقووت مرنووة بدرجووة كافيووة للتكيووف مووع 
 الظروف ومع حاجات النمو والتطور في الكيان.

 
 

ثووور تربيوووة البووودن ينبغوووي أن تبووودأ عنووود الووووالدة وأن تسوووتمر خوووالل الحيووواة كلهوووا. ال يوجووود عمووور مبكووور أك 
 من الالزم لبدأ تربية البدن، أو متقدم أكثر من الالزم لالستمرار فيها.

 
 

تنميووووة ( 2) هوووواالبوووودن وتنظيم وظووووائف( الووووتحكم فووووي 1التربيووووة البدنيووووة لهووووا ثالثووووة أوجووووه رئيسووووية: ) 

( تقووووويم العيوووووب  3) ةومتناسووووق ةومنهجيوووو ةمتكاملوووو هووووا بصووووورةيرتطوووحركاتووووه  جميووووع أجووووزاء البوووودن

  ت.والعاهات إن وجد
 
 

يمكوووون القووووول أن الطفوووول ينبغووووي أن يخضووووع منووووذ أول أيامووووه، بوووول حتووووى منووووذ أول سوووواعاته، للجووووزء  
الطفووول  اعتووواداألول مووون البرنوووامج التووودريبي فيموووا يخوووص النووووم والوووتخلص مووون الفضوووالت، إلوووى  خوووره. لوووو 

ئر منوووذ بووودأ وجووووده عوووادات طيبوووة، فوووإن ذلوووك يووووفر عليوووه قووودراً كبيوووراً مووون اإلزعوووا  والمضوووايقات فوووي سوووا
 أسهل كثيرا بالنسبة للقائمين بها.تغدو في السنين األولى  فضالً على أن رعايتهحياته، 

  
 

أن تسوووتند علوووى حووود أدنوووى  ينبغووويتكوووون التربيوووة البدنيوووة رشووويدة ومتنوووورة وفعالوووة  وطبيعوووي أنوووه لكوووي
يووة عموول موون اإللمووام بالجسووم البشووري ووظائفووه. كمووا يجووب تعلوويم الطفوول توودريجياً أثنوواء نموووه مالحظووة كيف

  سوووماح لهوووا بوووأن تووو دي وظائفهووواأعضوووائه الداخليوووة لكوووي يصوووبح قوووادراً أكثووور فوووأكثر علوووى الوووتحكم فيهوووا وال
طبيعيووواً ومتناسوووقاً. أموووا بالنسوووبة إلوووى أوضووواع المشوووي والوقووووف والجلووووس وحركوووات البووودن، فسوووريعاً  ءً أدا

علوووى  وخيموووة تووو ثرب عوووادات سووويئة قووود يكوووون لهوووا عواقووو ، فوووي غيووواب التربيوووة المناسوووبة،مووا يكتسوووب الطفووول
ويرغبوووون فوووي إعطووواء أطفوووالهم  مأخوووذ الجووودكلهوووا. سووويجد الوووذين يأخوووذون مسوووألة التربيوووة البدنيوووة  توووهحيا

 ؛ فوووذلكضووورورية بووودون مشوووقةبيانوووات وتعليموووات  موووا يحتاجونوووه ممووون أفضووول الظوووروف للنموووو الطبيعوووي
واإلرشووووادات التووووي تحتوووووي كوووول المعلومووووات  موضوووووع يُوووودََرس بعنايووووة متزايوووودة، والعديوووود موووون الكتووووب

 .قد ظهرت بالفعل الضرورية
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ال يمكننووووي هنووووا الوووودخول فووووي كوووول تفاصوووويل التطبيووووق، فكوووول حالووووة تختلووووف عوووون الحوووواالت األخوووورا،  

ووووت دراسووووتها بصووووورة مستفيضووووة وتفصوووويلية:  والحوووول ينبغووووي أن يالئووووم الحالووووة الفرديووووة. مسووووألة الطعووووام تَمَّ
بصوووورة عاموووة، وربموووا كوووان االلتوووزام بهوووذا  ونظوووام التغذيوووة الوووذي يسووواعد األطفوووال علوووى النموووو معوووروف

سووووية ولوووم قووود بقيوووت النظوووام مفيوووداً للغايوووة. ولكووون مووون المهوووم جوووداً أن نتوووذكر أن غريوووزة البووودن، طالموووا أنهوووا 
ينبغوووي علوووى هووو الء الوووذين يرغبوووون أن ينموووو طفلهوووم نموووواً   ولوووذلكمووون أي نظريوووة. تموووس، أجووودر بالثقوووة 

ستسووويغها، فالبووودن يملوووك فوووي معظوووم األحيوووان غريوووزة أكيووودة طبيعيووواً أال يضوووطروه إلوووى تنووواول أطعموووة ال ي
 نحو النزوات والتقلبات.   مفرطميل لطفل ل إال لو كاناللهم بخصوص ما يضره، 

 
 

باإلضووووافة، البوووودن فووووي حالتوووووه العاديووووة، أي عنوووودما ال تتوووودخل فوووووي شووووئونه  راء ذهنيووووة أو دفعوووووات  
ون هوووذه المعرفوووة فعالوووة مووون الناحيوووة حيويوووة، يعلوووم جيوووداً موووا هوووو نوووافع وضوووروري لوووه؛ ولكووون لكوووي تكووو

العمليوووة، يجوووب أن نثقوووف الطفووول بعنايوووة ونعلموووه التمييوووز بوووين رغباتوووه وحاجاتوووه. ينبغوووي أن نسووواعد الطفووول 
الطعووووام البسوووويط الصووووحي، المغووووذي، الفوووواتح للشووووهية، والخووووالي موووون أي تعقيوووودات ال  ذوقعلووووى اكتسوووواب 

ل مووا يووتخم فقووط ويسووبب الثقوول؛ وأهووم شوويء طائوول منهووا. ينبغووي أن يتجنووب الطفوول، فووي طعامووه اليووومي كوو
غرائووووز أن يووووتعلم أن يأكوووول قوووودر جوعووووه، ال أكثوووور وال أقوووول، وأال يجعوووول موووون وجباتووووه فرصوووواً إلرضوووواء 

القوووووة  لبدنووووهوفر يووووكوووول ليأ أن موووون بوووواكورة طفولتووووه الطفوووول علمتأن يووووموووون المهووووم كووووذلك . نهمالووووو جشووووعال
م األطفوووال طعامووواً يالئوووم طوووبعهم وموووزاجهم، والصوووحة، ال للتمتوووع بمبووواهج المائووودة. كوووذلك ينبغوووي أن نطعووو

اختيوووار هوووذا الطعوووام  علوووى أن يوووتم معوووداً حسوووب قواعووود الصوووحة والنظافوووة، شوووهياً وموووع ذلوووك بسووويطاً للغايوووة
الطعوووام علوووى  طفووول ونشووواطاته االعتياديوووة. كموووا ينبغوووي أن يحتوووويوتقديموووه بكميوووات تتناسوووب موووع عمووور ال

 لتطور الطفل ولنمو متوازن في جميع أجزاء بدنه. كل العناصر الكيماوية والديناميكية الضرورية 
 
 

حيوووع أن طعوووام الطفووول سيقتصووور فقوووط علوووى موووا يسووواعده علوووى البقووواء بصوووحة جيووودة ويُمووودَّه بالطاقوووة  
 كوووأن الضووورورية، يجوووب أن نحووورص كووول الحووورص علوووى عووودم اسوووتخدام الطعوووام كوسووويلة إكوووراه وعقووواب

عوووادة شوووديدة فهوووذه لووون تحصووول علوووى أي حلوووو"، : "أنوووت لوووم تكووون طفوووالً جيوووداً، ولوووذلك موووثالً  نقوووول للطفووول
نهوووا تخلوووق فوووي وعيوووه الناشوووئ االنطبووواع أن الطعوووام يُعَطوووى أساسووواً إلشوووباع الووونهم، ولووويس ألنوووه الضووورر أل

 ضروري ل داء البدني السليم.
 
 

ينبغووووي أن نعلووووم الطفوووول شوووويئاً  خوووور منووووذ أعوامووووه األولووووى: أن يجوووود متعووووة فووووي النظافووووة وأن يراعووووي  
حية، يجوووب أن قواعووود الصوووالالنظافوووة ومراعووواة  تعلووويم الطفووولرصووونا علوووى لكووون فوووي حالقواعووود الصوووحية. و

غوووورس خوووووف الموووورض فيووووه. الخوووووف هووووو أسوووووأ أدوات التربيووووة ووسوووويلة م كوووودة ن أالنحوووورص علووووى 
الخووووف مووون المووورض، يجوووب أيضووواً أن  تعلووويم الطفووول نخووواف منوووه. إال إننوووا فوووي تجنبنوووا ذاك الوووذيالجتوووذاب 
االعتقووواد السوووائد بوووأن العقوووول السووواطعة تعووويش فوووي فواالنجوووذاب إليوووه.  استحسوووان المووورضتعليموووه نتحاشوووى 

تستسووويغ كانوووت رومانسوووية مرضوووية  وهوووو ينتموووي إلوووى نزعوووة ة وهوووم ال أسووواس لوووه مووون الصوووحةأبووودان ضوووعيف
ن لحسوون الحووظ. قوود اختفووت اآل ،النوواس فووي الماضووي هوواتقبل ، التووي ربمووا؛ ولكوون هووذه النزعووةالبوودن المختوول
 البدن المتين القوي حسن التكوين ونامي العضالت حق قدره.در ق   ـَ وقتنا الحاضر يُ 
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علووووى أي األحوووووال، ينبغووووي أن نعلووووم األطفووووال احتوووورام الصووووحة واإلعجوووواب باإلنسووووان القوووووي الووووذي 
ر بدنوووه المفعوووم با ي الطفووول المووورض تهربووواً مووون  لحيويوووة علوووى صووود هجموووات المووورض.يَقووود  كثيووورا موووا يَووود ع 

لمجووورد أن يسوووتدر عطوووف أبويوووه ويحملهوووم علوووى تلبيوووة نوووزوة مووون  واجوووب يزعجوووه أو عمووول ال يشووووقه، أو
يجعووول  يثمووور، وأن المووورض النزواتوووه. يجوووب تعلووويم الطفووول فوووي أول وقوووت ممكووون أن التظووواهر بوووالمرض ال 

 ً العكووووس هووووو الصووووحيح. الضووووعفاء يميلووووون إلووووى االعتقوووواد بووووأن ضووووعفهم يجعلهووووم أن ، بوووول المووووريض جووووذابا
حتوووووى  اسوووووتخدام الضوووووعف، وإن دعوووووت الضووووورورة مشووووووقين وجوووووذابين بصوووووفة خاصوووووة وينحوووووون نحوووووو

المووورض، كوسووويلة الجتوووذاب انتبووواه وتعووواطف مووون يحيطوووون بهوووم. هوووذه نزعوووة ضوووارة ينبغوووي عووودم تشوووجيعها 
بووأي حووال. وموون هنووا يجووب تعلوويم األطفووال أن الموورض عالمووة ضووعف ونقووص، ولوويس نوعوواً موون الفضوويلة 

 أو التضحية.
 

سوووتخدام جوارحوووه، يجوووب تكوووريس بعوووض الوقوووت وبالتوووالي وبمجووورد أن يصوووبح الطفووول قوووادراً علوووى ا 
كوول يوووم لإلنموواء المنهجووي والمنووتظم لجميووع أجووزاء البوودن. عشوورون أو ثالثووون دقيقووة يوميووا، موون األفضوول 
عنوووود االسووووتيقاظ لووووو أمكوووون، تكفووووي لضوووومان األداء السووووليم والنمووووو المتوووووازن لعضووووالت الطفوووول ولمنووووع أي 

حووودع أسووورع كثيوووراً مموووا نظووون. الرياضوووة وألعووواب تصووولب فوووي المفاصووول أو العموووود الفقوووري، وهوووو موووا قووود ي
ن، خيوووراً مووون م    َ الهوووواء الطلوووق يجوووب أن تحتووول مكانووواً بوووارزاً فوووي البرنوووامج الكلوووي لتربيوووة الطفووول، وهوووي تُووو

فقوور سوواعة موون الحركووة فووي الشوومس أفضوول لشووفاء الضووعف وحتووى  كوول أدويووة العووالم، صووحة طيبووة للطفوول.
"، وهوووذا  ذلوووك األدويوووة إال إذا كوووان "ال مفووور مووونسوووتخدام ا ن ترسوووانة مووون المقويوووات. أنصوووح بعووودمالووودم مووو

" يجووووب مراعاتووووه بصوووورامة بالغووووة. علووووى الوووورغم موووون وجووووود خطوووووط عامووووة ذلووووك الشوووورط "ال مفوووور موووون
أن تكوووون لوووه لوووو أردنوووا لبرنوووامج تثقيوووف البووودن  فإننوووا معروفوووة لتحقيوووق أفضووول تطوووور فوووي بووودن اإلنسوووان،

لوووى حووودة تحوووت اشوووراف شوووخص كوووفء، فوووإن لوووم أقصوووى فاعليوووة فوووي كووول حالوووة، يجوووب اعتبوووار كووول حالوووة ع
يتوووافر مثوول هووذا الشووخص، يمكوون الرجوووع إلووى الكتيبووات العديوودة التووي نشوورت ومووا زالووت تنشوور فووي هووذا 

 الموضوع.
 
 

ولكووون علوووى أي حوووال وأيووواً كانوووت نشووواطاته،  ينبغوووي أن ينوووام الطفووول عووودداً كافيووواً مووون السووواعات. هوووذا  
ينبغوووي أن ينوووام فتووورة أطوووول مووون الفتووورة التوووي يمضووويها  العووودد يتوقوووف علوووى عمووور الطفووول. الطفووول الرضووويع

 ً مووووع نمووووو الطفوووول يتنوووواقص عوووودد سوووواعات النووووم. ولكوووون حتووووى سوووون الرشوووود ينبغووووي أال يقوووول عوووودد . متيقظوووا
سوواعات النوووم عوون ثمووان سوواعات فووي مكووان هووادي وجيوود التهويووة. وال ينبغووي أبوودا جعوول الطفوول يتووأخر فووي 

هوووي أفضووول السووواعات إلراحوووة األعصووواب. كموووا أن  النووووم بووودون سوووبب. فالسووواعات قبووول منتصوووف الليووول
االسووووترخاء ضووووروري أيضوووواً، حتووووى فووووي سوووواعات اليقظووووة، لجميووووع موووون يريوووودون االحتفوووواظ بتوووووازنهم 
العصووووبي. معرفووووة كيفيووووة إرخوووواء العضووووالت واألعصوووواب فَووووُن ينبغووووي تعليمووووه ل طفووووال فووووي عموووور مبكوووور 

نووودما يووودفعون بأطفوووالهم إلوووى النشووواط للغايوووة.  كثيووورون مووون اآلبووواء واألمهوووات يفعلوووون النقووويض مووون ذلوووك ع
المسووووتمر. وإذا مووووا بقووووى الطفوووول سوووواكناً، يظنووووون أنووووه مووووريض. بوووول إن هنوووواك موووون يجعلووووون طفلهووووم يقوووووم 
بأعمووووال منزليووووة علووووى حسوووواب راحتووووه وأوقووووات اسووووتجمامه. ال يوجوووود مووووا هووووو أضوووور موووون ذلووووك بالجهوووواز 

 من اختياره.ليس و العصبي النامي الذي ال يقدر على تحمل جهد مستمر مفروض عليه
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مووووع علمووووي بووووأنني سووووأخالف الكثيوووور موووون اآلراء الجاريووووة وسأصووووطدم بووووالكثير موووون اآلراء المسووووبقة، 
 فوووإني أرا إنوووه لووويس مووون اإلنصووواف أن نطلوووب خووودمات مووون الطفووول، كموووا لوووو كوووان واجبووواً عليوووه خدموووة

ألمهوووات طفلهوووم، أو أن يخووودم اآلبووواء وا هووووبالتأكيووود  الطبيعوووي. الشووويء والديوووه. العكوووس أقووورب إلوووى الحقيقوووة
علوووى األقووول أن يعتنووووا بوووه عنايوووة كبيووورة. تشوووغيل الطفووول يجووووز فقوووط لوووو اختوووار الطفووول بحريوووة أن يعمووول 
لعائلتوووه وقوووام بهوووذا العمووول مووون بووواب اللعوووب. وحتوووى عندئوووذ يجوووب أن نحووورص علوووى أال ينوووتقص هوووذا العمووول  

يعمووول  أنبووودن الطفووول ل إذا أردنووواي حوووال أبووو االنتقووواص منهوووا يصوووحبوووأي حوووال مووون سووواعات الراحوووة التوووي ال 
 سليمة. طريقةب

 
 

قُلوووووت إن األطفوووووال يجوووووب أن يُعَل مووووووا فوووووي عمووووور مبكووووور احتووووورام الصوووووحة الطيبوووووة والقووووووة البدنيوووووة   
واالتوووزان. وهنوووا يجوووب أيضووواً التأكيووود علوووى األهميوووة العظيموووة للجموووال. ينبغوووي أن يتووووق الطفووول الصوووغير 

الكتسووواب إعجوووابهم، ولكووون حبووواً فوووي الجموووال إلوووى الجموووال، ال لجعووول نفسوووه جوووذاباً فوووي نظووور اآلخووورين أو 
نفسوووه؛ فالجموووال هوووو المثووول األعلوووى الوووذي يجوووب أن تحققوووه كووول صوووور الحيووواة البدنيوووة. الفرصوووة متاحوووة لكووول 

 أثنووواءانسوووان لتوطيووود التناسوووق بوووين أجوووزاء بدنوووه المختلفوووة وبوووين الحركوووات المتنوعوووة التوووي يقووووم بهوووا البووودن 
هج راشوود موون التثقيووف منووذ بوودء تكوينووه أن يحقووق تناسووقه كوول بوودن بشووري يخضووع لموونموون الممكوون ل. العموول

الوووذاتي وأن يصوووبح بوووذلك صوووالحاً لتجليوووة الجموووال. عنووودما نوووتكلم عووون األوجوووه األخووورا للتربيوووة المتكاملوووة، 
 .ولو بعد حينسنرا ما هي الشروط الداخلية التي يجب توافرها لكي يتجلى هذا الجمال 

 
 

ال، حيوووع إنوووه يمكووون عووون طريوووق تربيوووة بدنيوووة مسوووتنيرة اقتصووورت حتوووى اآلن فقوووط علوووى تربيوووة األطفووو 
الطفوول فووي الوقووت المناسووب تقووويم الكثيوور موون العيوووب البدنيووة وتالفووي الكثيوور موون التشوووهات.  تعطووى إلووى

ولكوون لووو لووم تتوووفر هووذه التربيووة، ألي سووبب موون األسووباب، أثنوواء الطفولووة أو حتووى فووي فتوورة الشووباب، فموون 
سووتمر موودا الحيوواة. ولكوون كلمووا تووأخرت هووذه التربيووة، يجووب أن نكووون الممكوون أن تبوودأ فووي أي عموور وأن ت

لهوووا مرنوووة، علوووى اسوووتعداد لمواجهوووة عوووادات سووويئة يلوووزم تصوووحيحها، وأشوووكاالً مووون التصووولب يجوووب أن نجع
سووويتطلب الكثيووور مووون الصوووبر والمثووابرة قبووول أن نسوووتطيع البووودء فوووي  ذلوووك التقووويموتشوووهات يجوووب تقويمهوووا. 
َّاء لتنسووويق ال هيئوووة البدنيوووة وحركاتهوووا. ولكنوووك لوووو حافظوووت علوووى مثووول الجموووال األعلوووى الوووذي برنوووامج بَنوووـ

يجوووب تحقيقوووه حيووواً بوووداخلك، فوووال بووود مووون أنوووك بوووالغ، إن  جوووالً أو عووواجالً، الهووودف الوووذي وضوووعته نصوووب 
 عينيك.

 

 1:51 أبريلعن التربية،  ،12المجلد  ،األعمال المجمعة ل م
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 التربية الحيوية* 2-3-4
 

ربمووا تكوووون التربيووة الحيويووة ]تربيووة الكيووان الحيووووي فووي اإلنسووان  أهووم شووعب التربيووة، و ربمووا تكووون 
حاجوووة اإلنسوووان إليهوووا أشووود مووون حاجتوووه إلوووى أي مووون أنوووواع التربيوووة األخووورا. وموووع ذلوووك فهوووي نوووادراً موووا 
تموووارس بطريقوووة حصووويفة ومنهجيوووة. هنووواك أسوووباب متعوووددة لوووذلك: أوالً التشووووش الكبيووور فوووي العقووول البشوووري 

ص هووووذا الموضوووووع؛ وثانيوووواً صووووعوبتها البالغووووة بحيووووع أن النجوووواح فيهووووا يتطلووووب جلووووداً متواصووووالً بخصووووو
 ومثابرة ال تفتر وقوة إرادة ال يقدر الفشل على إضعافها.

 
حقيقووة، الكيووان الحيوووي فووي طبيعووة اإلنسووان طاغيووة ال يتهوواون فووي مطالبووه. وممووا يزيوود األموور سوووءاً  

حيووووع أنووووه يمسووووك بزمووووام القوووووة والطاقووووة والحموووواس والديناميكيووووة أن الكثيوووورين يُكنووووون لهووووذا الطاغيووووة، 
الفعالووووة، االحتوووورام  المشوووووب بالهيبووووة ويحوووواولون إرضوووواءه دائموووواً. ولكوووون إرضوووواء هووووذا السوووويد مسووووتحيل 
فمطالبوووه ال حووودود لهوووا. أضوووف إلوووى ذلوووك أن رأيوووين شوووائعين، خاصوووة فوووي الغووورب، يسوووهمان فوووي تثبيوووت 

أن هووودف  الحيووواة الرئيسوووي هوووو أن يكوووون المووورء سوووعيداً؛ واآلخووور وترسووويُ هوووذه السووويادة. الووورأي األول هوووو 
 هو أن المرء يولد بخلق معين، وأنه من المستحيل تغيير هذا الخلق. 

 
الووورأي األول تحريوووف صوووبياني لحقيقوووة غايوووة فوووي العموووق: وهوووي أن الوجوووود كلوووه يسوووتند علوووى الهنووواء  

ا كانوووت هنووواك حيووواة. ولكننوووا يجوووب أال الجووووهري ]فوووي صوووميم الوجوووود ،  وبووودون هوووذا الهنووواء الجووووهري لمووو
نخلوووط بوووين هوووذا الهنووواء الجووووهري، الوووذي هوووو صوووفة إلهيوووة ولوووذلك غيووور مقيووود بشوووروط، وبوووين الجوووري وراء 
مسووورات الحيووواة التوووي تتوقوووف علوووى الظوووروف إلوووى حووود بعيووود. اقتناعنوووا بأنوووه مووون حقنوووا أن نكوووون سوووعداء 

أي ثموون. هوووذا الموقووف، بموووا فيووه مووون أنانيوووة يوو دي طبيعيووواً إلووى رغبتنوووا فووي أن "نأخوووذ بحقنووا مووون الحيوواة" بووو
مظلموووة وعدوانيوووة، يووو دي إلوووى جميوووع ألووووان التضوووارب والبووو س وخيبوووة األمووول وتثبووويط الهموووة، وكثيوووراً موووا 

  ينتهي بكوارع.
 

بووول توعيوووة الفووورد  فوووي العوووالم علوووى وضوووعه الحوووالي، هووودف الحيووواة لووويس ضووومان السوووعادة الشخصوووية، 
 بوعي الحقيقة. توعية متنامية

 
ً تامووو يكووواد يكووووني الثووواني يسوووتند علوووى حقيقوووة أن تغييووور الُخلوووـُق تغييوووراً جوووذرياً يتطلوووب تحكمووواً الووورأ   ا
والالوعووي  وعووي الالشووعور* وتهووذيباً بووالغ الصوورامة لكوول مووا يصووعد موون الالوعووي*. وعووي الالشووعورفووي 

أتى يشوووكالن طبوووع الشوووخص العوووادي عووون طريوووق عوامووول الوراثوووة والبيئوووة. تغييووور الطبوووع إنجووواز جبوووار ال يتووو
. هوووذا هوووو السوووبب فوووي أن لهدددياهفضددد  ال مووون ال تنقطوووع معونوووةبفوووي الووووعي و غيووور اعتيووواديبووودون نموووو 

المعلمووووين ذي الصوووويت اعتبروهووووا وهموووواً  المهمووووة كانووووت نووووادرة وأن الكثيوووور موووونمحوووواوالت القيووووام بهووووذه 
وووووسووووراباً يتعووووذر تحقيقووووه. ومووووع ذلووووك ، تغييوووور الخلووووق لوووويس مسووووتحيالً. وقوووود أنُ  ظووووام ز بالفعوووول بواسووووطة نج 

 .وال حتى الفشل الذريع المتكررتدريبي سديد ومثابرة عنيدة ال يثبطها الفشل، 
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التوووي ال يمكووون االسوووتغناء عنهوووا هوووي أن نراقوووب الخلوووق الوووذي نريووود تغييوووره بتمييوووز  الخطووووة األولوووى 

ةً رَ ي  ووحَ مُ وتوودقيق. هووذا المراقبووة سووتكون فووي حوود ذاتهووا مهمووة صووعبة فووي أغلووب األحوووال وفووي أحيووان كثيوورة 
هوووذه قودنوووا خوووالل ت تكوووون عالموووةللغايوووة. ولكووون هنووواك حقيقوووة كانوووت معروفوووة فوووي التوووراع القوووديم  يمكووون أن 

. وهووي أن فووي شخصووية وُخلُووق كوول إنسووان إلووى حوود بعيوود، وإلووى درجووة االكتشوواف الووداخلي : متاهووةمتاهووةال
عموووالن كموووا لوووو كانتوووا الوجوووه أكبووور فوووي األفوووراد االسوووتثنائيين، نزعتوووان متضووواربتان ومتكافئتوووان تقريبوووا، ت

فجووأة بخوووالً  يتميووز بالسووخاء الشووديدالمضوويء والوجووه المعووتم لوونفس الخاصووة. وبووذلك يلحووظ الشووخص الووذي 
الرجووول  فاجوووأمووون كيانوووه، ويعضووواالً يرتفوووع فوووي طبيعتوووه، ويكتشوووف الرجووول الشوووجاع جبنووواً فوووي جوووزء موووا 

رد إمكانيوووة التعبيوور عووون مثوووال أعلوووى نزعوووات شوووريرة فووي نفسوووه. فيموووا يبوودو ال تعطوووي الحيووواة كوول فوووب الَخي  وور
. يحقووووق هووووذا المثوووواللكووووي  يتغلووووب عليهووووايجووووب أن  تعطيووووه أيضووووا العناصوووور المضووووادة التوووويفحسووووب، بوووول 

تربيوووة تشوووجع وهوووي . بووودرجات متفاوتوووة مووون الوووعي والقبوووولوبالتووالي نجووود أن الحيووواة كلهوووا تربيوووة نموور بهوووا 
 ً اتيووة وتعبوور عوون الظوول. لووو كانووت الظووروف م التووي وأحيانوواً تلووكالحركووات التووي تعبوور عوون الضوووء،  أحيانووا

والمحوووويط مالئموووواً، ينمووووو الضوووووء علووووى حسوووواب الظوووول؛ وإن لووووم تكوووون، يحوووودع العكووووس. وبهووووذه الطريقووووة 
يتبلوووور ُخلُوووق الفووورد تبعوووا ألهوووواء الطبيعوووة وحسوووب قووووانين حتميوووة، قووووانين الحيووواة الماديوووة والحيويوووة*، هوووذا 

و إرادة واعيووووة يرفضووووان السووووماح للطبيعووووة بإتبوووواع إذا لوووم يتوووودخل، فووووي الوقووووت المناسووووب، عنصوووور أعلوووى أ
نزواتهووووا ويحووووالن محلهووووا نظاموووواً توووودريبياً واضووووح الر يووووة. هووووذه اإلرادة الواعيووووة هووووي مووووا نعنيووووه عنوووودما 

 نتحدع عن منهج تربوي عقالني وحصيف.
 

 أيسوون يسوومح بووذلك؛  صووغرفووي أ أ بتربيووة الطفوول تربيووة حيويووةبوودن ه موون المهووم للغايووة أنولووذلك فإنوو 
يمكووون تالفووووي الكثيووور مووون العووووادات  بوووذلكلواقوووع، بمجووورد أن يووووتمكن الطفووول مووون اسووووتخدام حواسوووه. فوووي ا

 السيئة والتخلص من الكثير من الم ثرات الضارة.
 

التربيوووة الحيويوووة لهوووا شوووعبتان رئيسوووتان، تختلفوووان تماموووا فوووي هووودفهما ومنهجهموووا، ولكنهموووا علوووى نفوووس  
. والثانيوووة تهووودف إلوووى توعيوووة الخلوووق كيفيوووة اسوووتخدامهاو القووودر مووون األهميوووة. األولوووى تخوووص تنميوووة الحوووواس

 .إلى تَحويله ذروتها ت دي في صاعدةمت بدرجات التحكم فيهو
 

هوووي تربيوووة و يمووور بهوووا الطفووول النوووامي الواحووود بعووود اآلخووور،تربيوووة الحوووواس بووودورها لهوووا أوجوووه عووودة  
ئوووم، فإنهوووا تبلوووغ دقوووة وقووودرة تربيوووة الحوووواس بمووونهج مال فوووإذا موووا اكتملوووتينبغوووي فوووي الواقوووع أال تنقطوووع أبوووداً. 

 على األداء تفوق بمراحل ما نتوقعه منها عادة.
 

سوووبع حوووواس، يسوووتطيع أن يطوووور  ذكووور فوووي بعوووض تقاليووود القبوووول واالسوووتهالل القديموووة إن االنسوووان 
. وقوووود اضووووطرت بعووووض حووووواس مجوووورد خمووووس ولوووويساثنووووي عشوووور  االسووووتثنائيةوفووووي بعووووض الحوووواالت 

رات معينوووة إلوووى تنميوووة حاسوووة أو أخووورا مووون هوووذه الحوووواس األجنووواس البشووورية بحكوووم الضووورورة فوووي فتووو
. هووووذه الحووووواس اإلضووووافية يمكوووون أن تصووووبح، بواسووووطة نظووووام بوووودرجات متفاوتووووة موووون الكمووووالاإلضووووافية 

علوووى بتطويرهوووا وبنتوووائج هوووذا التطووووير.  تووودريبي مالئوووم ومثوووابر، فوووي منوووال كووول مووون يهوووتم اهتماموووا صوووادقا
هووذه الملكووات اإلضووافية، القوودرة علووى توسوويع الوووعي البوودني  سووبيل المثووال، ذََكووَرت هووذه التقاليوود موون ضوومن

والشوووم والتوووذوق  الر يوووة والسووومع إلوووىبوووذلك  وصووولوإخراجوووه مووون البووودن وتركيوووزه علوووى نقطوووة معينوووة والت
 بعد.على  وحتى اللمس من
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وإلووووى هووووذه التربيووووة العامووووة، تربيووووة الحووووواس ووظائفهووووا، سيضوووواف، فووووي أول عموووور يسوووومح بووووذلك،  
ملكوووة التمييوووز وحوووس الجموووال والقووودرة علوووى اختيوووار وتبنوووي موووا هوووو جميووول ومتناسوووق وبسووويط  صوووقُل وتنميوووةُ 

وصوووحي ونقوووي. فهنووواك صوووحة سووويكولوجية تماموووا كموووا أن هنووواك صوووحة بدنيوووة، و األحاسووويس  لهوووا جمالهوووا 
وتناسوووقها تمامووواً كموووا أن البووودن وحركاتوووه لهوووا جمالهوووا. جنبووواً إلوووى جنوووب موووع نموووو القووودرة علوووى الفهوووم فوووي 

نبغوووي تعليموووه فوووي سووياق تربيتوووه أن يصوووبو إلوووى الوووذوق الفنووي واللطوووف الخلقوووي وال يكتفوووي بالصوووبو الطفوول، ي
إلووووى القوووودرة واإلحكووووام. ينبغووووي أن نُبووووين للطفوووول وأن نقوووووده إلووووى إدراك قيمووووة األشووووياء الجميلووووة والرفيعووووة 

يفوووواً والصووووحية والنبيلووووة وحبهووووا، سووووواء فووووي الطبيعووووة أو فووووي عموووول اإلنسووووان. التثقيووووف يجووووب أن يكووووون تثق
جماليووواً حقيقيووواً يحموووي الطفووول مووون المووو ثرات التوووي توووذل الووونفس وتحوووط القووودر. إذ يبووودو أن السووووقية المتناميوووة 
قووود سووويطرت علوووى حيووواة اإلنسوووان فوووي أعقووواب الحوووروب األخيووورة ]الحووورب العالميوووة الثانيوووة  وموووا نوووتج منهوووا 

ى حووود سوووواء، مووون تووووتر عصوووبي مهوووول، وأنهوووا أصوووبحت تسووويطر علوووى الحيووواة الفرديوووة والجماعيوووة علووو
بالوووذات فيموووا يخوووص الناحيوووة الجماليوووة وحيووواة الحوووواس، وربموووا يكوووون ذلوووك مووون عالموووات تووودهور الحضوووارة 
والتحلووول االجتمووواعي. نسوووتطيع بواسوووطة تنميوووة منهجيوووة ومتنوووورة للحوووواس أن نستأصووول شووويئا فشووويئا فوووي 

هووذه التربيووة الطفوول كوول مووا ربمووا يكووون قوود أصووابه عوون طريووق العوودوا موون ابتووذال وتفاهووة وغلظووة طبووع. 
سووويكون لهوووا نتوووائج حميووودة للغايوووة علوووى خلوووق الطفووول. فمووون يكتسوووب ذوقووواً رفيعووواً حقووواً، يشوووعر نتيجوووة لهوووذا 
االرتقووواء أنوووه غيووور قوووادر علوووى التصووورف بطريقوووة فظوووة أو متوحشوووة أو مبتذلوووة. وهوووذا السووومو ]فوووي الوووذوق  

ميانوووه مووون الكثيووور مووون لوووو كوووان صوووادقاً يسوووبغ علوووى الكيوووان نوووبالً وكرمووواً يتجليوووان فوووي تصووورف الطفووول ويح
 الحركات الوضيعة والمنحرفة.

 
وبووووذلك نووووأتي بصووووورة طبيعيووووة إلووووى الشووووعبة الثانيووووة للتربيووووة الحيويووووة، الشووووعبة التووووي تخووووص الخلووووق  

  وتحويله.
عوووادة تلجوووأ األنظموووة التدريبيوووة المختصوووة بالكيوووان الحيووووي وتنقيتوووه والوووتحكم فيوووه إلوووى وسوووائل اإلكوووراه  

أن هووووذه الوسووووائل قوووود تكووووون أسووووهل وأسوووورع، إال أنهووووا فووووي دوامهووووا  والكبووووت والتقشووووف والزهوووود. ومووووع
وفاعليتهوووا ال تحقوووق موووا تحققوووه تربيوووة جوووادة وتفصووويلية. ولهوووا باإلضوووافة نقطوووة ضوووعف أخووورا فهوووي تجعووول 
مسوووواهمة الكيووووان الحيوووووي ومعونتووووه وتعاونووووه فووووي حكووووم المسووووتحيل؛ هووووذا التعوووواون الووووذي  يكتسووووب أهميووووة 

  رد وتكتمل قدرته على العمل.قصوا إذا أردنا أن يكتمل لنمو الف
 

نقطوووة االنطوووالق فوووي التربيوووة الحيويوووة هوووي بالضووورورة أن نصوووبح واعيوووين بالحركوووات المختلفوووة فوووي  
أنفسووونا وأن نعوووي مووواذا نفعووول ولمووواذا نفعلوووه. ولوووذا يجوووب تعلووويم الطفووول أن يالحوووظ وأن يراقوووب ردود فعلوووه 

العنوووف والشوووهوة وغرائوووز التملوووك ودوافعوووه وأسوووبابها وأن يصوووير شووواهدا بصووويرا علوووى رغباتوووه وحركوووات 
واالسووووتيالء والسوووويطرة فووووي نفسووووه وعلووووى خلفيووووة الغوووورور التووووي تسووووندها وعلووووى نظووووائر هووووذه الحركووووات 

 كالضعف ووهن العزيمة والكآبة واليأس.
 

مووون الواضوووح أنوووه هوووذه العمليوووة لووون تكوووون نافعوووة، إال إذا نموووت الرغبوووة فوووي التقووودم والكموووال جنبووواً إلوووى  
ب بهوووا الطفووول بمجووورد أن يصوووبح  جنوووب موووع نموووو القووودرة علوووى المالحظوووة. وهوووذه الرغبوووة يجوووب أن يَُشووورَّ

  قادرا على أن تكون له إرادة، أي في عمر أصغر بكثير مما يظن الناس عادة. 
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لكوووي نووووقظ إرادة التغلوووب واالنتصوووار هوووذه، هنووواك منووواهج متعوووددة تالئوووم الحووواالت المختلفوووة: موووع بعوووض 
فعالوووة، بالنسوووبة آلخووورين يجوووب أن نخاطوووب العواطوووف والنيوووة الطيبوووة فووويهم،  األفوووراد تكوووون الحجوووج العقليوووة

أفضووول  ولكووون. فووويهمالوقوووار واحتووورام الووونفس حوووس  يستحسووون أن نخاطوووبوموووع مجموعوووة ثالثوووة مووون األفوووراد 
  .للطفل طيبةفي جميع الحاالت هو أن نكون دائماً وبكل إخالص قدوة منهج 
 

بووووع ت  تفعلووووه هووووو أن  كيوووووي وتربيتووووه ، كوووول مووووا عليوووويووووان الحوطوووود العووووزم ]علووووى تهووووذيب الكتمووووا أن  
تجنووووب الضووووعف تلكووووي وي هزيمووووة علووووى أنهووووا هزيمووووة نهائيووووة. قبوووول أبووووداً أتالبرنووووامج بدقووووة ومثووووابرة وأال 

علمهوووا وأال تنسووواها أبوووداً: وهوووي أنوووه مووون الممكووون تى الخلوووف، هنووواك نقطوووة هاموووة يجوووب أن واالنوووزالق إلووو
ة العضوووالت بتووودريب منهجوووي ومتطوووور. يجوووب أال تتوووردد صوووقل اإلرادة وتنميتهوووا تماموووا كموووا يمكووون تنميووو

فووي تطلووب أقصووى جهوود موون إرادتووك حتووى لووو كووان ذلووك لشوويء يبوودو غيوور ذي أهميووة، ألن بووذل الجهوود هووو 
الوووذي ينموووي اإلرادة ويجعلهوووا تكتسوووب تووودريجيا القووودرة علوووى مواجهوووة أصوووعب األموووور. موووا قووود قوووررت أن 

لكوووي  تحصوووىزم أن تعووواود الجهووود مووورات ومووورات ال تفعلوووه، يجوووب أن تفعلوووه، أيوووا كوووان الوووثمن حتوووى لوووو لووو
تحققووه. إرادتووك سووتقوا ببووذل الجهوود وكوول مووا سوويبقى عليووك أن تفعلووه هووو أن تختووار بحصووافة الهوودف الووذي 

 .إرادتكب بلوغهتريد 
 

نوووا، وبعووود ذلوووك أن نصووول إلوووى الوووتحكم فوووي   نلخوووص فنقوووول: يجوووب أن نكتسوووب أوالً معرفوووة تاموووة بُخلُق 
ل  التووي تكوننوواجميووع العناصوور  كاملووة علووى ركاتنووا لكووي نحقووق سوويطرةح ل. تلووكونَُحووو    التووي يجووب أن تَُحوووَّ

بسووووعينا نحووووو السوووويطرة علووووى الوووونفس وهنووووا يتوقووووف كوووول شوووويء علووووى المثوووول األعلووووى الووووذي نريوووود تحقيقووووه 
هووووو الموضوووووع التووووالي . فقيمووووة المجهووووود ونتيجتووووه سوووتتوقفان علووووى قيمووووة مثلنووووا األعلوووى. وهووووذا هووواليتحوو

  التربية العقلية. الجما نععندالذي سنعالجه 
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شوووويوعاً وتطبيقوووواً، ولكنهووووا تعوووواني، باسووووتثناء ر كثوووواألالتربيووووة العقليووووة هووووي موووون بووووين جميووووع شووووعب،  
 ر كافية إلى حد بعيد.حاالت نادرة جدا، من فجوات تجعلها ناقصة للغاية وفي النهاية غي

 

بصووفة عاموووة، يُعتَبووور التعلووويم المدرسووي كافيووواً لتووووفير كووول التربيوووة العقليووة الضووورورية للطفووول. فوووإذا موووا  
خضوووع الطفووول لعووودة سووونين إلوووى تووودريب منهجوووي أقووورب إلوووى حشوووو المعلوموووات منوووه إلوووى تعلووويم مدرسوووي 

لكوون هووذا أبعوود مووا يكووون أنووه قوود حصوول علووى كوول مووا هووو ضووروري لنموووه العقلووي. و يظوون النوواسحقيقووي، 
عوووون الحقيقوووووة. وحتوووووى بوووووافتراض أن تعلووووويم الطفووووول كوووووان حصووووويفاً ومتوازنووووواً وال يضووووور بمخوووووه ضووووورراً 
مسوووتديماً، فوووإن التعلووويم المدرسوووي ال يكفوووي لمووونح العقووول اآلدموووي الملكوووات التوووي يحتاجهوووا لكوووي يكوووون أداة 

الجمبووواز العقلوووي الوووذي يزيووود  نووووع مووونهوووو المعتووواد، فوووي أحسووون الحووواالت، طيبوووة ونافعوووة. التعلووويم المدرسوووي 
موون مرونوووة المووُ. ومووون وجهووة النظووور هووذه، يمثووول كوول فووورع موون فوووروع التعلوويم البشوووري نوعوواً معينووواً مووون 

لغوووة خاصوووة تصوووال فيهوووا هوووذه األفووورع المختلفوووة  الجمبووواز العقلوووي، وتمثووول كووول مووون الصووويغ اللفظيوووة التوووي
 واضحة المعالم. 

 
ووود اإل  نسوووان لحيووواة أعلوووى لهوووا خمسوووة أطووووار أساسوووية. فوووي الوضوووع التربيوووة العقليوووة الحقيقيوووة التوووي تُع  

الطبيعوووي تتعاقوووب هوووذه األطووووار ويلوووي أحووودها اآلخووور، ولكنهوووا قووود تتنووواوب أو تتوووزامن فوووي بعوووض اإلفوووراد 
 االستثنائيين. هذه األطوار الخمس هي باختصار:
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 ( تنمية قدرة التركيز وملكة االنتباه1)

 كيب واإلثراء( تنمية قدرات االمتداد والتوسع والتر2)

( تنظوويم األفكوووار حوووول فكووورة مركزيوووة أو مثووول أعلوووى أو فكووورة المعوووة تصووولح ألن يقتووودي بهوووا المووورء فوووي 3)

 الحياة
يرغووب الموورء  علووى موواالتفكيوور قصوور ( الووتحكم فووي األفكووار، نبووذ األفكووار غيوور المرغوبووة، القوودرة علووى 4)

 أن يفكر فيه في الوقت الذي يرغب المرء أن يفكر فيه.
 مووون مجووواالت كووول موووا يوووأتي كإلهوووامة الصووومت العقلوووي والهووودوء التوووام وقووودرة متناميوووة علوووى تلقوووي ( تنميووو5)

 .  العليا الكيان
 

لوووويس موووون الممكوووون هنووووا سوووورد كوووول تفاصوووويل المنوووواهج التووووي يجووووب إتباعهووووا لتطبيووووق أطوووووار التربيووووة  
 الخمس هذه على أفراد مختلفين. ولكننا نستطيع أن نلقي الضوء على بعض التفاصيل:

 
يمكووون إنكوووار أن أكثووور موووا يعيوووق نموووو األطفوووال عقليووواً هوووو التشوووتت المسوووتمر فوووي أفكوووارهم. أفكوووار ال  

ملكوووة األطفوووال ترفووورف هنوووا وهنووواك مثووول الفراشوووات وذلوووك يقتضوووي مووونهم جهوووداً كبيوووراً لتثبيتهوووا. ولكووون 
اه. ، وإذا نجحنوووا فوووي إثوووارة اهتموووامهم، نجووودهم يبووودون درجوووة كبيووورة مووون االنتبوووالتركيوووز كامنوووة فوووي األطفوووال

ي البوووارع يسووواعد الطفووول تووودريجياً علوووى أن يصوووبح قوووادرا علوووى انتبووواه ال يفتووور وأن ينموووي فوووي نفسوووه ب  ووورَ المُ 
 ُ ووونَ بصوووورة متزايووودة ملكوووة االسوووتغراق الكلوووي فوووي العمووول الوووذي يقووووم بوووه. كووول الوسوووائل التوووي  ت ي ملكوووة م  

روف. لكووون األهوووم االنتبووواه، مووون األلعووواب إلوووى الجووووائز، تصووولح ويمكووون اسوووتخدامها حسوووب الحاجوووة والظووو
المووادة التووي نرغووب أن  تعلوومشوووق إلووى تهووو التووأثير النفسووي، وأفضوول الوسووائل هووي أن نوووقظ فووي الطفوول ال

حوووب العمووول ورغبوووة التقووودم. حوووب الوووتعلم هوووو أثمووون هديوووة يمكووون أن نعطيهوووا للطفووول: أن نعلموووه ، ويتعلمهوووا
رصووواً متجوووددة لوووتعلم ظوووروف وأحوووداع الحيووواة فيحوووب الوووتعلم دائموووا وفوووي كووول مكوووان، بحيوووع تصوووبح جميوووع 

 .أبداً  متنامً 
 

ووونً لتحقيوووق ذلوووك ينبغوووي أن نُ   ي فوووي الطفووول ملكوووات المالحظوووة والتسوووجيل الووودقيق وأمانوووة الوووذاكرة إلوووى م  
ا بتموووارين متنوعوووة وعفويوووة تسوووتغل جانوووب القووودرة علوووى االنتبووواه والتركيوووز. ملكوووة المالحظوووة يمكووون تنميتهووو

ينبغووي االعتموواد علووى الفهووم  فووي التعلوويمبهوواً وفوريوواً. فرصووة تسوونح للحفوواظ علووى فكوور الطفوول يقظوواً ومتن كوول
إال إذا فهموووه جيوووداً. موووا نتعلموووه عووون ظهووور قلوووب و ليوووا،  أي شووويءأكثووور مووون علوووى الوووذاكرة. فوووالمرء ال يوووتقن 

فوووي النهايوووة؛ فوووي حوووين أن موووا نفهموووه، ال ننسووواه أبووودا. وباإلضوووافة  زول مووون الوووذاكرةيتالشوووى تووودريجيا ويووو
للطفووول كيفيوووة حووودوع األشوووياء وأسوووبابها. إن لوووم يكووون فوووي وسوووعك فعووول  يجوووب أال تووورفض أبوووداً أن تشووورح

ذلووووك بنفسووووك، يجووووب أن توجووووه الطفوووول إلووووى موووون هووووم أكفوووواء للوووورد عليووووه أو إلرشوووواده إلووووى كتووووب تعووووالج 
الموضوووع. بهوووذه الطريقوووة سووتوقظ فوووي الطفووول موووذاق الدراسووة الحقوووة وعوووادة بوووذل الجهوود المثوووابر فوووي سوووبيل 

 المعرفة.
 

الوووذي يخوووتص بتوسووويع الوووذهن  تربيوووة العقليوووةيعيوووة إلوووى الطوووور الثووواني مووون الهوووذا يقودنوووا بصوووورة طب 
  وإثرائه. 
 

ً  كوووونأن ي صووولحبالتووودريج سووووف يتبوووين للطفووول أن كووول شووويء ي  شووويقاً للدراسوووة لوووو عالجنووواه  موضووووعا
، معقووودةبالطريقوووة الصوووحيحة. حيووواة كووول يووووم وكووول لحظوووة هوووي أفضووول المووودارس إطالقووواً، ألنهوووا متنوعوووة، 

. مووون السوووهل خالبوووة ذات نتوووائج واضوووحةأمثلوووة وب بمشووواكل تتطلوووب الحووولغيووور متوقعوووة ومليئوووة بتجوووارب 
ً  فووووي األطفووووالأن توووووقظ  جوووودا بووووذكاء ووضوووووح علووووى األسووووئلة الكثيوووورة التووووي  تردد لووووو فضوووووالً صووووحيا

تعلم الطفوول المتنبووه وبووذلك يووسووئلة األ العديوود موون يجوور وراءه يُووـَردُ عليووه بوورد مشوووقسوو ال  فكووليسووألونها. 
لووم الطفوول، عوون طريووق اختيووار ينبغووي كووذلك أن تع مووا يتعلمووه فووي الفصوول. كثيووراً  أشووياء تفوووقبوودون مشووقة 
تجتذبوووه وتثقفوووه فوووي  ن واحووود. ال تخوووف  ضووويعحصوووافة، أن يجووود متعوووة فوووي قوووراءة موابعنايوووة و توووهمووواد قراء
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مووون أي شووويء يووووقظ ويمتوووع خيوووال الطفووول؛ فالخيوووال ينموووي ملكوووة الخلوووق الوووذهني وبواسوووطته تغووودو الدراسوووة 
 وينمو العقل في بهجة. حية
 

لكووووي ننمووووي المرونووووة والشوووومول فووووي عقوووول الطفوووول، ينبغووووي أن نحوووورص علووووى تعليمووووه ال مواضوووويع  
عديوووودة ومتنوعووووة فحسووووب، بوووول، وهووووو األهووووم، أن نعلمووووه موضوووووعاً واحووووداً ننظوووور إليووووه ونعالجووووه بطوووورق 

مشووووكلة مختلفووووة، وبووووذلك يفهووووم الطفوووول عمليوووواً أن هنوووواك طوووورق عديوووودة لمواجهووووة واعتبووووار وحوووول نفووووس ال
الفكريووة. ذلووك سوووف يزيوول أي جمووود موون مخووه ويجعوول تفكيووره، فووي الوقووت ذاتووه، أكثوور خصوووبة ومرونووة 
ويعووده لتخليووق وتوليووف أكثوور تعقيوودا وشووموال. وبهووذه الطريقووة أيضووا يتشوورب الطفوول بحووس النسووبية البالغووة 

 صدقا.  ، ويستيقظ فيه تدريجيا التشوق إلى منبع معرفة أكثرذهنيالتي يتسم بها التعلم ال
  
موووع نموووو عمووور الطفووول وتقدموووه فوووي دراسووواته، ينضوووج عقلوووه ويصوووبح قوووادراً بصوووورة متزايووودة علوووى  

صوووياغة األفكوووار العاموووة، وموووع هوووذه األفكوووار تنشوووأ فوووي معظوووم الحووواالت الحاجوووة إلوووى اليقوووين وإلوووى معرفوووة 
المووُ موون  ثابتووة وأكيوودة تصوولح ألن تكووون أساسوواً لتكوووين عقلووي يسوومح بتنظوويم وتنسوويق كوول مووا يتووراكم فووي

أن أفكوووار متنوعوووة ومتفرقوووة، بووول متضووواربة فوووي أحيوووان كثيووورة. هوووذا التنسووويق ضوووروري فعوووالً إذا أردنوووا 
ل تضوووارب  كووولنتحاشوووى الفوضوووى فوووي أفكارنوووا.  إلوووى تكامووول، ولكووون لبلوووول ذلوووك يجوووب أن يمكووون أن يـَُحوووـوَّ

ئموووا أن نعتبووور كووول التوفيوووق بوووين الضوودين. مووون المستحسووون والمفيووود دا توووي تسوووتطيعنكتشووف الفكووورة األعلوووى ال
؛ ولكووون إذا أردنوووا لفكووورة ضووويق األفوووقيوووة ومشوووكلة مووون جميوووع وجهوووات النظووور الممكنوووة لكوووي نتجنوووب الحزب

، فوووي كووول حالوووة، توليفووواً أو مزجووواً طبيعيووواً ومنطقيووواً هوووذه الفكووورة جوووب أن تكوووونيأن تكوووون فعالوووة وخالقوووة، 
لووووي ألفكووووارك قوووووة لجميووووع وجهووووات النظوووور تحووووت االعتبووووار. ولووووو أردت أن تجعوووول موووون المجموووووع الك

ديناميكيووووة وبنوووواءة، يجووووب أن تنتقووووي بعنايووووة كبيوووورة الفكوووورة المركزيووووة التووووي سوووويتمحور حولهووووا مزجووووك 
سووووتتوقف علووووى قيمووووة هووووذه الفكوووورة. كلمووووا كانووووت هووووذه  تخليقووووك، ألن قيمووووة ةالعقليووووأو توليفتووووك  *التخليقووووي

والمكووووان، كلمووووا غوووودت  فوووووق الزمووووان بحيووووع تتعووووالى شووووموالً الفكووورة المركزيووووة أكثوووور ارتفاعوووواً واتسوووواعاً و
 تركيباً. عقداألفكار واآلراء والمفاهيم التي سيكون في مقدورك تنظيمها وتنسيقها أغزر وأ

 

ال يمكووون عملوووه مووورة واحووودة وأخيووورة. لكوووي يحوووتفظ العقووول  الوووذهنيالتنظووويم  هوووذاغنوووي عووون الوووذكر أن  
ة متجوووددة، وأن وأن يراجوووع مفاهيموووه فوووي ضووووء معرفووو يظووول فوووي تقووودم مسوووتمربحيويتوووه وشوووبابه يجوووب أن 

يوسووووع إطووووار عملووووه الحتووووواء مفوووواهيم حديثووووة وإلعووووادة تصوووونيف وترتيووووب أفكوووواره بحيووووع تجوووود كوووول منهووووا 
 األفكار األخرا وتظل في مجموعها منسقة ومنظمة.  بالنسبة إلىمكانها الصحيح 

  
كوول مووا قيوول للتووو يخووص العقوول التووأملي، العقوول الووذي يووتعلم. ولكوون الووتعلم وجووه واحوود فقووط موون أوجووه  

لنشووواط العقلوووي؛ الوجوووه اآلخووور، الوووذي ال يقووول عنوووه فوووي األهميوووة إن لوووم يوووزد، هوووو الملكوووة اإلنشوووائية، أي ا
القووودرة علوووى التشوووكيل إلعوووداد العمووول. هوووذا الجوووزء الهوووام جووودا مووون النشووواط العقلوووي لوووم يكووون إال فيموووا نووودر 

شوووكيلية، موضووووع بحوووع أو تووودريب خووواص.  أموووا هووو الء الوووذين اهتمووووا بمراقبوووة وتنظووويم هوووذه الملكوووة الت
والووذين سووعوا لسووبب مووا إلووى الووتحكم فيهووا، فقوود وجوودوا أنفسووهم أمووام مصوواعب كبيوورة لدرجووة أن بوودت لهووم 

 ال تقهر. 
 

هوووو مووون أهوووم أوجوووه التربيوووة الذاتيوووة؛ ونسوووتطيع أن  التشوووكيلي النشووواطوموووع ذلوووك، فوووالتحكم فوووي هوووذه  
اسوووة، لكانوووت كووول األفكوووار مسوووتحيلة بدونوووه. لوووو اقتصووور األمووور علوووى الدر نقوووول أن أي سووويطرة علوووى العقووول

إلوووى إثوووراء العقووول وجعلوووه أكثووور قووودرة  بالتحديووودالوووذي يهووودف  *مقبولوووة ويجوووب شوووملها فوووي مزجنوووا التخليقوووي
علوووى اسوووتيعاب التركيبوووات المعقووودة؛ أموووا فيموووا يخوووص الفعووول والعمووول، فوووإن األمووور هوووو عكوووس ذلوووك تمامووواً. 

َجم  إلوووى أفعوووال وأعموووال، ويجوووب أال يُسوووَمح إال هنوووا يجوووب الوووتحكم بصووورامة فوووي اآلراء التوووي تُقبَووول لكوووي تُتَووور  
ُ  التوووي يووودور حولهوووا تخليقنوووالوووآلراء التوووي تتمشوووى موووع النزعوووة العاموووة للفكووورة المركزيوووة  ر عووون ب   ـعَوووبوووأن ت

نفسوووها كفعووول أو عمووول. ذلوووك يعنوووي أنوووه ينبغوووي أن ننظووور إلوووى كووول فكووورة تووودخل الووووعي العقلوووي مووون منظوووور 
ر التووي سووبق تجميعهووا، سوومحنا لهووا باالنضوومام إلووى تخليقنووا؛ الفكوورة المركزيووة؛ فووإذا مووا تالءمووت مووع األفكووا
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وإن لوووم توووتالءم نبوووذناها حتوووى ال يكوووون لهوووا أي توووأثير علوووى أفعالنوووا. كموووا يجوووب القيوووام بهوووذه التنقيوووة الذهنيوووة  
 بانتظام كبير إذا أردنا أن نوطد التحكم في أفعالنا.

 
 
 
 
 

وقوووت نسوووتطيع فيوووه أن نسوووتعرض مووون المفيووود، لتحقيوووق هوووذا الغووورض، أن نخصوووص كووول يووووم بعوووض ال 
الفكوووري. وموووا أن نكتسوووب هوووذه العوووادة، سنسوووتطيع االحتفووواظ بتحكمنوووا  نووواتخليق نووونظمأفكارنوووا فوووي هووودوء وأن 

بوووالطفو إلوووى  يفووو التوووي تنفعنوووا فوووي عملنوووافوووي أفكارنوووا حتوووى أثنووواء العمووول والفعووول، والسوووماح فقوووط ل فكوووار 
كيوووز واالنتبووواه، سنصوووبح قوووادرين علوووى السوووماح السوووطح. وخاصوووة إذا كنوووا قووود واظبنوووا علوووى تنميوووة قووودرة التر

فقوووط ل فكوووار الضووورورية بووودخول الووووعي الخوووارجي العامووول، وهوووو موووا يزيووود فوووي ديناميكيتهوووا وفاعليتهوووا. 
وأخيوووراً نصوووبح قوووادرين، لوووو تطلبوووت شووودة تركيزنوووا أن نوقوووف التفكيووور كليووواً، علوووى تهدئوووة الذبوووذبات الذهنيوووة 

اموووة. فوووي هوووذا الصووومت يمكننوووا أن نتفوووتح تووودريجيا نحوووو بأجمعهوووا وتوطيووود الصووومت بصوووورة تكووواد تكوووون ت
 األعلى من العقل وأن نتعلم تسجيل اإللهامات التي تأتي من هناك. جاالتالم
 

، ألن العقووول فوووي معظوووم نفسوووه لوووه نفوووع عظووويمالصووومت  سووونجد أنولكووون حتوووى قبووول بلوووول هوووذه النقطوووة،  
ل يخضوووع أثنووواء اليووووم لوووبعض الوووتحكم، ذوي العقوووول الناميوووة والنشوووطة ال يعووورف الراحوووة أبوووداً. نشووواط العقووو

ولكووون فوووي الليووول، عنووودما ينوووام البووودن، يوووزول تحكوووم حالوووة اليقظوووة بصوووورة تكووواد تكوووون كاملوووة ويتبوووع العقووول 
 ً وغيووور مترابطوووة فوووي كثيووور مووون األحيوووان. وهوووذا يخلوووق تووووتراً عظيمووواً  أهوووواءه فوووي نشووواطات مفرطوووة أحيانوووا

 الملكات الذهنية. إضعافي دي إلى اإلرهاق و
 
 

قيقووووة هووووي أن العقوووول أيضووووا، مثلووووه فووووي ذلووووك مثوووول جميووووع أجووووزاء الكيووووان اإلنسوووواني، يحتووووا  إلووووى الح 
الراحووة، وهووو لوون يجوود هووذه الراحووة إال لووو عرفنووا كيووف نوفرهووا لووه. معرفووة كيووف نووريح عقولنووا فوون يلووزم 

الووذهني هوووو بالتأكيووود أحووود وسووائل الراحوووة؛ ولكووون الصووومت هووو الوووذي يووووفر أقصوووى  نشووواطال تغييوووراكتسووابه. 
أكثوووور نفعوووواً، بالنسووووبة للملكووووات هووووي سووووكون الصوووومت يمضوووويها العقوووول فووووي دقائق قليلووووة فووووة ممكنووووة. راحوووو

 الذهنية، من ساعات من النوم. 
 

بعووود أن نوووتعلم إسوووكات الوووذهن طووووع إرادتنوووا والتركيوووز فوووي صووومت متفوووتح ومتقبووول، لووون تكوووون هنووواك  
يتشوووووش ، الفكوووور . عنوووودما يهتووووا إزالتهوووواتستعصووووي علووووى الحوووول وال صووووعوبة يسووووتحيل ذهنيووووة مشووووكلة 

أن يتجلوووى وأن يفوووتح  فاقوووا جديووودة لقووودرات بووولنوووور ل تسووومح السوووكينة المتيقظوووة فوووي حوووين أنعقيمووواً؛ يصوووبح و
 اإلنسان.

 
 1:51نوفمبرنشرة مركز شري أوروبيندو الدولي للتربية، األم، 
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 التربية السيكية* والتربية الروحية 4-3-4

األرض والتوووي تقتصووور ظهووور لجميوووع األطفوووال علوووى  عالجنوووا حتوووى اآلن أوجوووه التربيوووة التوووي تصووولح 
فووي  يحموولكوول إنسووان . فهووذه النقطووة الملكووات اإلنسووانية البحتووة. ولكننووا لسوونا ملووزمين بووالوقوف عنوود علووى 

حيووواة أعلوووى وأوسوووع.  يشوووارك فووويالخفووواء إمكانيوووة وعوووي أعظوووم يتخطوووى حووودود حياتوووه الحاليوووة ويتووويح لوووه أن 
ة كوول االسووتثنائية ويوودبر ظووروف معيشوو موواً حيوواة جميووع الكائنوواتفووي الواقووع هووذا الوووعي هووو الووذي يحكووم دائ

الوووووعي اإلنسوووواني  ال يقوووودرالشخصووووية لهووووذه الظووووروف. هووووذا الوووووعي يعلووووم وينجووووز مووووا  واسووووتجابته منهووووا
معرفتوووه والقيوووام بوووه. وهوووو مثووول ضووووء سووواطع فوووي مركوووز الكيوووان يشوووع مووون خوووالل أحجبوووة  لوووىالعوووادي ع

أمووووا األطفووووال حساسووواً مبهموووواً بوجووووود هووووذا الوووووعي؛ إ الووووعي الخووووارجي السووووميكة. بعووووض النوووواس يحسووووون
يسوووتجيبون لنفووووذه، وهوووو موووا يتجلوووى أحيانووواً بوضووووح توووام فوووي تصووورفاتهم التلقائيوووة وحتوووى  مووونهمكثيووورون ف

فوووي كلمووواتهم. ل سوووف ال يعووورف اآلبووواء واألمهوووات، فوووي أغلوووب األحيوووان، ماهيوووة هوووذا الووووعي وال يفهموووون 
ً موووا يجوووري فوووي طفلهوووم، ولوووذلك ال يسوووتجيبون  لهوووذه الظوووواهر، و توووذهب  كووول توووربيتهم نحوووو جعووول  إيجابيوووا

الطفوووول غووووافالً وغيوووور واع   بقوووودر المسووووتطاع فووووي هووووذا المجووووال وإلووووى تركيووووز كوووول انتباهووووه علووووى أشووووياء 
دون الطفوووول علووووى اعتبارهووووخارجيووووة، وبووووذ أن هووووذا التركيووووز  صووووحيحوحوووودها جووووديرة باالهتمووووام.  الك يُعَووووو  

 ن علووى شوورط أن يووتم بالطريقوووة الصووحيحة. شووعب التربيووة الوووثالععلووى األشووياء الخارجيووة نووافع جوووداً، ولكوو
ن تعريفهووووا كوسووووائل : البدنيووووة والحيويووووة والعقليووووة تعووووالج هووووذه النووووواحي الخارجيووووة ويمكووووالتووووي ذكرناهووووا

* عديمووة الشووكل إلووى كيووان واضووح المعووالم الشووعوروعووي الولالرتقوواء بووالفرد موون كتلووة  لتكوووين الشخصووية
 واع  بذاته. 

 

  
لتربيوووة السووويكية، نواجوووه ألول مووورة  مشوووكلة الووودافع الحقيقوووي للوجوووود، والغووورض مووون ل نوووافوووي معالجت 

ماهيووووة االكتشوووواف الووووذي يجووووب أن توووو دي إليووووه هووووذه الحيوووواة وعوووون نتيجووووة هووووذا والحيوووواة علووووى األرض، 
االكتشووواف: أال وهوووي تكوووريس الفووورد لمبدئوووه األزلوووي. عوووادة يقتووورن هوووذا االكتشووواف بشوووعور صووووفي بووواطني 

ن األديوووان هوووي التوووي اهتموووت أساسووواً بهوووذا الوجوووه مووون الحيووواة. ولكووون ال توجووود ضووورورة ألن ، ألبالتووودينأو 
يكوووووون األمووووور كوووووذلك: ألننوووووا لوووووو اسوووووتبدلنا المفهووووووم الصووووووفي إللوووووه أو رب بمفهووووووم الحقيقوووووة  ال يتغيووووور 

سوووولوك الطريووووق الموووو دي إلووووى هووووذا ألكثوووور الوضووووعيين تشوووودداً  االكتشوووواف جوهريوووواً، بحيووووع يمكوووون حتووووى
معرفووووة وحوووودها هووووي المعرفووووة العلميووووة الفيزيائيووووة  تنووووادي بووووأنالفلسووووفة التووووي  هووووي ةضووووعي]الو االكتشوووواف
ثانويوووة للغايوووة. الشووويء المهوووم  المفووواهيم العقليوووة واآلراء فوووي إعوووداد المووورء للحيووواة السووويكية*أهميوووة حقيقيوووة . 

 هووو أن يعوويش الموورء التجربووة، فالتجربووة تنطوووي فووي ذاتهووا علووى حقيقتهووا وقوتهووا بصوورف النظوور عوون أي
النظريووووات فووووي معظووووم األحيووووان ليسووووت أكثوووور موووون شووووروح ف —نظريووووة تسووووبقها أو تصوووواحبها أو تتبعهووووا 

. اإلنسووان يطلووق علووى المثوول األعلووى أو المطلووق الووذي عوول شوويء موون العلوومبأننووا لكووي نوووهم أنفسوونا  نتخووذها
لووو  يسووعى إليووه أسووماء تختلووف حسووب المحوويط الووذي ولوود فيووه والتربيووة التووي حصوول عليهووا. ولكوون التجربووة،

 ُ ال التجربوووة فيهوووا هوووي التوووي َصوووكانوووت صوووادقة، تظووول أساسووواً نفوووس التجربوووة؛  فقوووط الكلموووات والجمووول التوووي ت
. الصوووويغ جميعهووووا مووووا هووووي إال تقريووووب، وهووووذا ذهنيووووةتختلووووف حسووووب عقيوووودة صوووواحب التجربووووة وتربيتووووه ال

 يقاً.التقريب ينبغي أن يكون تقدمياً وأن ينمو في الدقة كلما ازدادت التجربة نفسها دقة وتنس
 
 
 

 



95 
 

 

 
 

وموووع ذلوووك ولكوووي نعطوووي فكووورة عاموووة عووون التربيوووة السووويكية*، يجوووب أن نوضوووح، حتوووى لوووو كوووان ذلوووك  
مووون  بصووورة نسوووبية للغايوووة، موووا نعنيوووه بالكيوووان السووويكي*. يمكووون أن نقوووول موووثالً أن َخلوووق الكوووائن الفووورد ينوووتج

إلوووى عوووالم الزموووان  التوووي ال تحصوووى الكامنوووة فوووي األصووول األعلوووى للخليقوووة كلهوووا مكانيووواتإحووودا اإل إسوووقاط
والمكوووان. هوووذه اإلمكانيوووة تتخوووذ، بوسووواطة الووووعي الكووووني األوحووود، صوووورة ملموسوووة فوووي قوووانون أو حقيقوووة 

 الفرد، وبذلك تصبح، في تطور مطرد، روح هذا الفرد أو كيانه السيكي. 

  
 

و وهنوووا يجوووب أن أشووودد علوووى أن موووا ذكرتوووه هنوووا باختصوووار ال يريووود أن يكوووون عرضووواً كوووامالً للحقيقوووة أ 
أن أوضوووح فوووي إيجووواز شوووديد  أريووود فقوووطعووون ذلوووك. بووول  أبعووود موووا يكوووونفهوووو  –أن يغطوووي الموضووووع كليووواً 

 أسس التربية السيكية التي سنفصلها فيما يلي:
  

 
هوووذا الحضوووور السووويكي هوووو حلقوووة االتصوووال بوووين الفووورد وظروفوووه الحياتيوووة وبوووين حقيقتوووه الجوهريوووة.  

ب، أنوووا إلوووى المجووواز فوووي التعبيووور، مووون وراء حجوووافوووي معظوووم الحووواالت، يعمووول الحضوووور السووويكي، لوووو لج
علووووم بووووه، باسووووتثناء بعووووض الحوووواالت التووووي يصووووبح فيهووووا يكووووون علووووى بوووودون أن يتعوووورف الموووورء عليووووه أو 

محسوسوووواً لدرجووووة أن يمكوووون التعوووورف علووووى فعاليتووووه فووووي الفوووورد، وفووووي قالئوووول نووووادرين يكووووون الحضووووور 
فووي الحيوواة بثقووة وبخطووى أكيوودة تميووزهم عوون  وتبلووغ فاعليتووه أقصووى مووداها. هوو الء يتقوودمونللغايووة ملموسوواً 

غيووورهم؛ ويكونوووون أسوووياداً علوووى مصوووائرهم. بلوووول هوووذه السووويطرة وإدراك الحضوووور السووويكي هموووا بالتحديووود 
تعووواون  الهووودف الوووذي ينبغوووي أن تَُمووواَرس التربيوووة السووويكية مووون أجلوووه. ولكووون ذلوووك يتطلوووب مووون كووول فووورد

ن موون المواضوويع المعتوورف بهووا فووي التربيووة العامووة، فالتربيووة السوويكية لووم تكوون حتووى اآل تووه الشخصووية.إراد
وعلوووى الووورغم مووون أننوووا نسوووتطيع أن نجووود فوووي رسوووائل علميوووة متخصصوووة إشوووارات نافعوووة وعمليوووة، ومووون أن 
الحوووظ قووود يسوووعدنا فوووي حووواالت اسوووتثنائية بلقووواء مرشووود قوووادر علوووى أن يووودلنا علوووى الطريوووق وعلوووى أن يعطينوووا 

تحقيووووق السوووويكي سوووويكون علووووى األغلووووب متروكوووواً لمبادرتنووووا العووووون الووووالزم إلتباعووووه، فووووإن السووووعي نحووووو ال
الذاتيوووة. االكتشووواف السووويكي مسوووألة شخصوووية والوصوووول إلوووى الهووودف يقتضوووي تصوووميماً شوووديداً وإرادة قويوووة 
ومثووابرة ال تعووورف الكلووول. لووون نجووواوز الحوووق لوووو قلنوووا إن كووول فووورد يجوووب أن يجووود مسووواره الوووذاتي سوووالكاً مووون 

وف إلوووى حووود موووا ألن كووول مووون بلغووووه وصوووفوه بوضووووح نسوووبي. خوووالل صوووعوباته الشخصوووية. الهووودف معووور
ولكووون قيموووة االكتشووواف القصووووا تكمووون فوووي تلقائيتوووه وأصوووالته، وتلوووك صوووفات ال تخضوووع ألي مووون القووووانين 
الذهنيووة العاديووة. ذلووك هووو السووبب فووي أن جميووع موون يُقوودمون علووى هووذه المغووامرة يبحثووون عووادة فووي البوودء 

اكتسوووب القووودرة علوووى أن يسوووند الغيووور ويلقوووي الضووووء علوووى عووون شوووخص سوووبق أن قوووام بهوووا ونجوووح فيهوووا و
والووووذين سوووويرحلون بمفووووردهم، فلعوووول  يجوووودوا مثوووول هووووذا المرشوووود مهم الووووذاتي. أمووووا بالنسووووبة للووووذين لوووومسووووار

  اإليماءات العامة القليلة التالية أن تكون ذات نفع.
 
 

الحيووواة، نقطوووة البووودء هوووي أن تبحوووع فوووي نفسوووك عووون ذاك الوووذي هوووو مسوووتقل عووون البووودن وعووون ظوووروف  
أو عووادات وتقاليوود الوسووط  هاحصوولت عليووه أو اللغووة التووي تتحوودث والووذي لووم ينشووأ موون التكوووين الووذهني الووذي

الوووذي تعووويش فيوووه أو البلووود الوووذي ولووودت فيوووه أو العصووور الوووذي تنتموووي إليوووه. يجوووب أن تجووود، فوووي أعمووواق 
 ً ر محوووودود، وبالوووودوام بالكونيووووة والشوووومولية، وباالمتووووداد الغيوووو كيانووووك، ذاك الووووذي يحموووول فووووي ذاتووووه إحساسووووا

 المتواصل. 
 



96 
 

تقلوووع عووون التمحوووور حوووول مركوووزك الشخصوووي وتمووود وتوسوووع نفسوووك؛ وتبووودأ  الخطووووة التاليوووة هوووي أن 
فووووي أن تعوووويش فووووي جميووووع األشووووياء وفووووي جميووووع الكائنووووات؛ وبووووذلك تنهووووار الحووووواجز التووووي تفصوووولك عوووون 

. فجوووأة كووولحيووواة الش أحاسيسوووهم وتشوووعر بمشووواعرهم وتعووويتفكووور فوووي أفكوووارهم وتهتوووز فوووي  فتغووودواآلخووورين، 
مفعموووواً بالحيوووواة، وإذا باألحجووووار تنشووووط والنباتووووات تشووووعر وترغووووب وتعوووواني  يصوووبح مووووا كووووان يبوووودو خووووامالً 

وإن كانووووت عووواجزة إلووووى حووود مووووا عووون اإلفصوووواح. وإذا بالحيوووواة  لحيوانوووات تووووتكلم لغوووة واضووووحة ومعبووورةوا
و إال وجوووه واحووود تنوووبض فوووي جميوووع األشوووياء بووووعي رائوووع غيووور محووودود يتخطوووى الزموووان. وكووول هوووذا موووا هووو

مووون أوجوووه التحقيوووق السووويكي؛ فهنووواك أوجوووه أخووورا، أوجوووه أخووورا كثيووورة. وجميوووع هوووذه األوجوووه تسووواعدك 
 على تخطي حدود أنانيتك وحواجز شخصيتك الخارجية وقصور استجابتك وضعف إرادتك.  

 
 

ولكووون، كموووا سوووبق أن قلوووت، الطريوووق نحوووو هوووذا التحقيوووق طويووول وصوووعب، ملوووئ بالفخوووال وبمشووواكل  

حلهووا تصووميماً ال يفتوور. هووذا التحقيووق يشووبه رحلووة طويلووة شوواقة يقوووم بهووا رحالووة مسووتطلع فووي غابووة  يتطلووب

بوووـ كر باحثووواً عووون أرض غيووور معروفوووة أو سووواعياً وراء اكتشووواف عظووويم. الكيوووان السووويكي أيضووواً اكتشووواف 

لتوووالي كتشووواف قوووارة جديووودة. فوووي اعووون الجلووود والتحمووول الالزموووين العظووويم يتطلوووب جلوووداً وتحموووالً ال يقوووالن 

   السعي نحوه:بعض النصائح لمن عقدوا العزم على 

أول نصووووويحة، وربموووووا كانوووووت أهمهوووووا: أن تفهوووووم أن العقووووول ال يملوووووك الكفووووواءة للحكوووووم علوووووى األموووووور  

عمليوواً قليلووين  ا هووذه المعرفووةوقُ ـب  ووـوضوووع قووالوا ذلووك؛ وإن كووان موون طً الروحيووة. كوول موون كتبوووا فووي هووذا الم

  مفر إطالقاً من االقالع عن كل اآلراء وردود الفعل العقلية.  جدا. لكي تثابر على الطريق، ال

اقلوووع عووون كووول سوووعي شخصوووي نحوووو الراحوووة أو إرضووواء الووونفس أو المتعوووة أو السوووعادة. كووون فقوووط نووواراً  

تلتهوووب نحوووو التقووودم، خوووذ كووول موووا يأتيوووك كمعونوووة تسووواعدك علوووى التقووودم وحقوووق علوووى الفوووور أي تقووودم يطلوووب 

 منك.

  ما تفعله، ولكن ال تفعل أبداً أي شيء من أجل المتعة. حاول أن تجد متعة في كل 

كووون موووع دوء التوووام فوووي مواجهوووة كووول الظوووروف. ال تهتوووا  أبووودا أو تتعصوووب أو تنوووزعج. احوووتفظ بالهووو 

 للتعرف على أي تقدم ما زلت مطالباً بعمله وقم به بدون أي تسويف.دائماً ذلك يقظاً 

لوووى عالتهوووا. فهوووي دائموووا محاولوووة عووواجزة للتعبيووور عووون ال تقبووول أبوووداً الحووووادع الفيزيائيوووة الماديوووة ع 

 شيء  خر، عن حقيقة تتخطى الفهم السطحي. 

ال تشوووكو أبووودا مووون تصووورف أي شوووخص إال لوووو كنوووت تملوووك القووودرة علوووى أن تغيووور فوووي طبيعتوووه موووا  

 يجعله يتصرف بهذه الطريقة؛ وإذا كنت تملك هذه القدرة، قم بهذا التغيير بدال من أن تشتكي.
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كووان مووا تفعوول، ال تنسووى أبوودا الهوودف الووذي وضووعته نصووب عينيووك. متووى شوورعت فووي السووير نحووو أيووا  

ووور  ووور وبعضوووها يُعَّس  هوووذا االكتشووواف العظووويم، تتسووواوا جميوووع األشوووياء فوووي أهميتهوووا، وإن كوووان بعضوووها يُيَّس 

ووز ثوووان قليلووة قبوول األكوول فووي تََطلووـ ع ألن يجلووب الطعووام الووذيالسووعي لمووواد التووي سووتتناوله إلووى بوودنك ا . َرك  

لع ألن يعطوووي الطعوووام بووودنك الطاقوووة ـطَّوووحتاجهوووا لتكوووون أساسووواً متينووواً لسوووعيك نحوووو االكتشووواف العظووويم، وتَ ت

 الالزمة لالستمرار والمثابرة في بذل الجهد.

قبووول أن توووذهب إلوووى النووووم، َرك وووـ ز ثووووان قليلوووة فوووي تََطلوووـُع ألن يوووريح النووووم أعصوووابك المجهووودة، وأن  

إلووووى مخووووك، بحيووووع تسووووتطيع عنوووودما تسووووتيقظ متابعووووة رحلتووووك بحيويووووة ونشوووواط  يجلووووب السووووكينة والهوووودوء

 ُمَجدَّدين على الطريق إلى االكتشاف العظيم .

قبوووول أن تشوووورع فووووي عموووول أو فعوووول، َرك ووووـ ز فووووي إرادة أن تسوووواعد أعمالووووك وأفعالووووك مسوووويرتك نحووووو  

 االكتشاف العظيم، أو على األقل أال تقف عثرة في سبيلها.

ل أن تغوووادر الكلموووات فموووك، َرك وووـ ز لمجووورد الوقوووت الوووالزم لمراجعوووة كلماتوووك، وال عنووودما توووتكلم، وقبووو 

تسوووومح إال للكلمووووات الضوووورورية ضوووورورة قصوووووا بووووالمرور، الكلمووووات التووووي ال تعيووووق بووووأي شووووكل موووون 

 األشكال تقدمك في مسارك إلى االكتشاف العظيم.

غبوووة فوووي إنجووواز االكتشووواف أن تكوووون دائموووا الر نبغووويتلخيصووواً نقوووول: ال تنسوووى أبوووداً هووودف حياتوووك. ي 

العظووويم مثووول طوووائر ضوووخم مووون النوووور فوقوووك يهووويمن عليوووك وعلوووى كووول موووا تفعووول ويسووويطر علوووى جميوووع 

 حركات كيانك.

تنبثوووق فوووي روعوووة مذهلوووة تمنحوووك وإذا بوووك ثوووابر، سوووينفتح فجوووأة بووواب داخلوووي، اسوووتجابة لجهووودك الم 

سووووف تعووويش إلوووى األبووود، وبوووأن الثقوووة األكيووودة بوووالخلود، والتجربوووة المحسوسوووة أنوووك قووود عشوووت منوووذ األزل و

بموووا أنوووت عليوووه حقيقوووة،  ليسوووت إال  موووا يوووزول هوووي فقوووط األشوووكال الخارجيوووة، وأن هوووذه األشوووكال، بالمقارنوووة

عندئوووذ تنتصوووب متحووورراً مووون كووول القيوووود، وبووودال مووون أن تتقووودم كادحووواً نهوووا عنووودما تبلوووى. توووتخلص م أرديوووة

بولهووووا وتحملهووووا لكووووي ال تحووووت عووووبء ظووووروف فرضووووتها عليووووك الطبيعووووة، ظووووروف أنووووت مضووووطر إلووووى ق

 تسحقك، تستطيع أن تتابع مسيرتك بخطى ثابتة ال تحيد، واعياً بمصيرك، ومسيطراً على حياتك.

وموووع ذلوووك، هوووذا الخوووالص مووون العبوديوووة للجسووود، وهوووذا التحووورر مووون كووول الوووروابط الشخصوووية، ليسوووا  

القمووووة. وهووووذه  تسوووولقها قبوووول بلووووولأن ت أعظووووم التحقيقووووات ]الممكنووووة . هنوووواك درجووووات أخوووورا ال بوووود موووون

الووودرجات يمكووون وينبغوووي أن تليهوووا درجوووات أخووورا سووووف تفوووتح أبوووواب المسوووتقبل. هوووذه الخطووووات التاليوووة 

 هي موضوع ما أسميه التربية الروحية.
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هووووذه المرحلووووة الجديوووودة ونعووووالج األموووور بالتفصوووويل، أن  نسووووتهلولكوووون موووون الضووووروري، قبوووول أن   

بيوووة السووويكية، التوووي تكلمنوووا عنهوووا  نفوووا، والتربيوووة الروحيوووة، نجووواوب السووو ال التوووالي: لمووواذا نميوووز بوووين التر

التووي سوونتكلم عنهووا فيمووا يلووي  السووبب هووو أن هووذين الفوورعين موون التربيووة عووادة يُخلَطووان، موون بوواب الخطووأ، 

تحووووت المصووووطلح العووووام "نظووووام اليوجووووا"، علووووى الوووورغم مووووع أن غايتيهمووووا مختلفتووووان جوووودا: غايووووة التربيووووة 

الروحيوووة هوووي الهوووروب مووون كووول األرض، فوووي حوووين أن غايوووة التربيوووة  السووويكية هوووي تحقيوووق علووووي علوووى

  شكل. ه والعودة إلى ما ليس له هيئة أو، بل من الكون كلإظهار أرضي

نسوووتطيع إذاً أن نقووووول إن الحيووواة السوووويكية هوووي حيوووواة الخلوووود، وقووووت ال نهوووائي، مكووووان ال حووودود لووووه،  

األشووووكال. الوووووعي الروحووووي، موووون الناحيووووة تغيوووور متطووووور أبووووداً، ودوام ال ينقطووووع فووووي عوووووالم الهيئووووات و

األخووورا، هوووو أن نعووويش الالنهايوووة واألزليوووة، وأن نخووور  مووون الخليقوووة إلوووى موووا يتخطوووى الخليقوووة ويتخطوووى 

الزموووان والمكوووان. لكوووي تعوووي كيانوووك السووويكي وتعووويش حيووواة سووويكية يجوووب أن توووتخلص مووون كووول أنانيوووة، أموووا 

 ا" كلياً.لكي تعيش الحياة الروحية، يجب أن تكون قد فقدت "األن

هنوووا أيضوووا، فوووي التربيوووة الروحيوووة، سوووتتخذ الغايوووة التوووي تهووودف إليهوووا، صووويغاً يضوووفي العقووول عليهوووا  

أسووووماء تختلووووف تبعوووواً للمحوووويط الووووذي نشووووأت فيووووه، والطريووووق الووووذي سوووولكته وميووووول طبعووووك. هوووو الء الووووذين 

متعوووالي  يلددد أو  رس" وسيسوووعون روحيووواً نحوووو التطوووابق موووع الدددرسيميلوووون إلوووى التووودين، سووويطلقون عليهوووا "

ماثوووول فوووي الكووووون يقطووون فووووي جميوووع الهيئووووات واألشووووكال.  رسفووووق  جميووووع الهيئوووات واألشووووكال، ال نحوووو 

، أموووا الوووذين *نيرفاندددا، و خووورون سيسووومونها األصددد  األ دددم أو  المطلدددل خووورون سووويطلقون علوووى غوووايتهم: 

ن يعتبووورون ، فوووي حوووين أن هووو الء الوووذيالحقيقدددة الوحيددددةيووورون العوووالم وهمووواً ال حقيقوووة فيوووه، فسيسووومونها 

. كوووول موووون هووووذه التعبيوووورات يحتوووووي عنصووووراً موووون الحددددل األوحدددددالخليقووووة كلهووووا خطووووأً وبهتانوووواً سيسوووومونها 

الحقيقووة، ولكنهووا جميعووا غيوور كاملووة وتُعَب  وور عوون وجوووه واحوود فقووط موون ذاك الووذي هووو كووائن وموجووود. هنوووا 

طة، فوووإن التجربوووة أيضووواً التعبيووور العقلوووي ليسوووت لوووه أهميوووة عظموووى، ومتوووى تخطوووى المووورء المراحووول المتوسووو

]الروحيوووة  تكوووون متطابقوووة. ولكووون علوووى أي األحووووال، نقطوووة البووودء األكثووور فاعليوووة والمووونهج األسووورع هوووو 

ً أن  . وباإلضوووافة، ال توجووود بهجوووة أعظوووم مووون أن يهوووب المووورء نفسوووه وهبووواً تامووواً إلوووى ذاك تهوووب نفسوووك كليوووا

وبالنسووبة آلخوورين مفهوووم  لدد اهالووذي هووو قمووة تصوووره وفهمووه: بالنسووبة للووبعض سووتكون هووذه القمووة مفهوووم 

. لوووو وهبوووت نفسوووك بمثوووابرة وحمووواس، سوووتأتي اللحظوووة التوووي تتخطوووى فيهوووا إلوووى موووا وراء التصوووورات ال مدددا 

الوصوووف، وإن كانوووت تووو دي إلوووى نفوووس النتوووائج دائموووا. وبقووودر  تتعوووالى علوووىوالمفووواهيم وتصووول إلوووى تجربوووة 

لتشوووووق والتطلووووع إلووووى التطووووابق مووووا يصووووبح وهبووووك نفسووووك أكثوووور وأكثوووور كموووواالً وشووووموالً، فإنووووه يقتوووورن با

واالنووودما  التوووام فوووي ذاك الوووذي أنوووت قووود وهبوووت نفسوووك لوووه، وهوووذا التطلوووع سووويتغلب شووويئاً فشووويئاً علوووى كووول 

الفووووارق والمقاوموووات، خاصوووة إذا رافقوووه حوووب شوووديد وتلقوووائي، فعندئوووذ لووون يقووودر أي شووويء علوووى الصووومود 

 في طريق دفعته الظافرة. 

موووع الوووروح  والتطوووابق موووع الكيوووان السووويكي. فووواألخير يمكووون هنووواك فووورق جووووهري بوووين هوووذا التطوووابق ] 

وال يغوووادر الشوووخص الوووذي حققوووه جعلوووه أكثووور وأكثووور دوامووواً، بووول إنوووه يصوووبح، فوووي حووواالت معينوووة، مسوووتديماً 

أيووووا كانووووت نشوووواطاته الخارجيووووة. بمعنووووى  خوووور، التطووووابق السوووويكي ال يتحقووووق أثنوووواء التأموووول والتركيووووز  أبووووداً 

 سة في كل لحظة من الحياة، في النوم كما في اليقظة. فحسب، بل إن نتائجه تصبح محسو
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أموووا التحووورر مووون كووول األشوووكال والتطوووابق موووع موووا يتخطوووى الشوووكل، فإنوووه ال يمكووون أن يووودوم بصوووورة  

مطلقوووة؛ ألن هوووذا التطوووابق يووو دي  ليووواً إلوووى تحلووول الشوووكل والهيئوووة. بعوووض التعووواليم تقوووول إن التحلووول يحووودع 

. ولكووون ال توجوود ضوورورة ألن يكووون األموور كووذلك؛ وحتووى لوووو فووي ظوورف عشوورين يوووم موون التطووابق التووام

لهوووا أصوووداء فوووي  كانوووت تجربوووة التطوووابق وقتيوووة، فإنهوووا تتووورك فوووي الووووعي نتوووائج ال يمكووون طمسوووها ويكوووون

الداخليوووة منهوووا والخارجيوووة. أضوووف إلوووى ذلوووك أنوووه متوووى تحقوووق التطوووابق، فوووإن تجديوووده  جميوووع أحووووال الكيوووان

المووورء كيوووف يضوووع نفسوووه فوووي نفوووس الظوووروف ]التوووي خبووور فيهوووا  إراديووواً يصوووبح ممكنووواً، بشووورط أن يعووورف

 التطابق أول مرة .

االنووودما  فوووي الوووذي ال هيئوووة لوووه هوووو التحووورر األقصوووى الوووذي يسوووعى إليوووه مووون يريووودون الهوووروب مووون  

وجووووود لووووم يعوووود يجووووذبهم علووووى اإلطووووالق. ومووووع أن عوووودم رضوووواهم  عوووون العووووالم فووووي صووووورته الحاليووووة ال 

عوووالم علوووى حالتوووه وال يووو ثر بوووأي صوووورة علوووى ظوووروف الحيووواة التوووي  يدهشووونا، فوووإن  أي تحووورر يتووورك ال

م هوووم الوحيووودون، عَ يعووواني منهوووا اآلخووورون، ال يمكووون أن يوووثلج صووودور هووو الء الوووذين يرفضوووون االسوووتمتاع بووون  

ن، فوووي االسوووتمتاع بهوووا، والوووذين يحلموووون بعوووالم أكثووور جووودارة بوووالروائع التوووي يالوحيوووديكوووادون أن يكونووووا أو 

لفوضووووى الظاهريووووة والشووووقاء والبوووو س السووووائدين فيووووه. هوووو الء يحلمووووون بإشووووراك تكموووون مختفيووووة وراء ا

اآلخووورين فوووي العجائوووب التوووي صوووادفوها فوووي استكشوووافاتهم الداخليوووة، بعووود أن أصوووبحت الوسووويلة إلوووى تحقيوووق 

 وصلوا إلى قمة ارتقائهم.  بعد أنذلك في متناول أيديهم  و

لوووم تجووود تعبيرهوووا حتوووى اآلن علوووى  مووون وراء حووودود الشوووكل والهيئوووة يمكووون استحضوووار قووووة وعوووي، 

األرض. متووى ظهووورت هوووذه القوووة، سوووتكون قوووادرة علوووى تغييوور مجووورا األموووور وعلووى إنجووواب عوووالم جديووود. 

فوووالعال  الحقيقوووي لمشووواكل المعانووواة والجهووول والمووووت ال يكمووون فوووي الهوووروب الفوووردي مووون ألووووان البووو س 

هوووروب جمووواعي مريوووب مووون األرضوووية عووون طريوووق إفنووواء الوووذات فيموووا هوووو غيووور ظووواهر، وال يكمووون فوووي 

الكوووون عووون  يكوووون بمثابوووة تخلووويصالمعانووواة الكونيوووة عووون طريوووق عوووودة الخليقوووة إلوووى خالقهوووا، وهوووو موووا 

ل وتغي  ووور كلوووي لهيئوووة الموووادة يوووتم عووون طريوووق اسوووتمرار منطقوووي  طريوووق إلغائوووه، ولكووون العوووال  هوووو تََحوووو  

سووويكون بالنسووووبة إلووووى  خلووووق انسوووان جديوووودب أيالرتقووواء الطبيعووووة إلوووى أعلووووى فوووي تطورهووووا نحووووو الكموووال، 

إلوووى الحيووووان، إنسوووان جديووود يجلوووب علوووى األرض قووووة جديووودة بالنسوووبة اإلنسوووان  موووا يمثلوووهاإلنسوووان الحوووالي 

ووعيووواً جديوووداً  وقووودرة جديووودة. وبوووذلك تبووودأ تربيوووة جديووودة يمكووون أن تسووومى التربيوووة السووووبرامنتال*؛ وهوووي 

كائنووووات الفرديووووة، بوووول أيضووووا سوووووف تعموووول، بفاعليتهووووا القووووادرة علووووى كوووول شوووويء، ال فقووووط علووووى وعووووي ال

 يعيشون فيها. مكونون منها وعلى البيئة التي وبالتحديد على المادة التي هم 
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علوووى النقووويض مووون أنوووواع التربيوووة التوووي ذكرناهوووا سوووابقا، والتوووي تنموووو وتتطوووور مووون أسوووفل إلوووى أعلوووى  

أسووووفل وينتشوووور  بحركووووة تصوووواعدية فووووي أجووووزاء الكيووووان، سووووتتطور التربيووووة السوووووبرامنتال موووون أعلووووى إلووووى

نفوذهوووا نوووزوالً فوووي مجووواالت الكيوووان حتوووى يصووول أخيووورا إلوووى المسوووتوا البووودني الفيزيوووائي. هوووذا التحوووول 

لهووا إلووى حوود بعيوود. ولووذلك فإنووه موون  يغوودواألخيوور لوون  مرئيوواً مووا لووم تكوون حوواالت الكيووان الداخليووة قوود تووم تََحو  

يوووة. فالمظووواهر البدنيوووة سوووتكون غيووور المعقوووول أن نحووواول استشوووفاف وجوووود السووووبرامنتال مووون مظووواهر بدن

 خوور مووا يتغيوور، وربمووا تعموول قوووة السوووبرامنتال فووي شووخص مووا وقتوواً طووويالً  قبوول أن يظهوور لهووا أي أثوور 

 في حياته البدنية. 

تلخيصوووواً نسووووتطيع أن نقووووول إن التربيووووة السوووووبرامنتال لوووون توووو دي إلووووى تشووووكيل متطووووور للطبيعووووة  

ل طبيعتوووه ذاتهوووا، وإلوووى اإلنسوووانية وإلوووى تطووووير متنوووامي لملكوووات اإلنسوووا ن الكامنوووة فحسوووب، بووول إلوووى تََحوووو  

ل الهيئوووة الكليوووة لكيانوووه، وإلوووى ارتقووواء جديووود للنووووع البيولووووجي فووووق وإلوووى موووا بعووود اإلنسوووان نحوووو  تََحوووو  

 السوبرمان*، م دية في النهاية إلى ظهور ساللة إلهية على األرض.  

 1:52ر فبرايعن التربية، ، 12 م، المجلد األعمال المجمعة ل
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 الصحة والمرض   5
 أسباب المرض 1-5

 

 

 اختالل التوازن 1-1-5 
 

دائمووووا تعبيوووور خووووارجي وترجمووووة الضووووطراب وتنووووافر فووووي الكيووووان الووووداخلي، ومووووا لووووم  موووورض البوووودن 
 يُشَف هذا االضطراب الداخلي، فإن الشفاء الخارجي ال يمكن أن يكون كلياً أو مستديماً.

 
 149: 15ل م  مجمعةاألعمال ال، األم

 

د، بأكملوووه وبووونفس الخطووووة موووع المسووويرة الداخليوووة للكوووون، لموووا   لوووو تقووودم الكيوووان، فوووي تحولوووه الُمطَّووور 
كوووان هنووواك مووورض، ولموووا كوووان هنووواك مووووت. ولكووون ]لكوووي يحووودع ذلوووك  البووود مووون أن يتقووودم الكيوووان فوووي 

ثووور لدونوووة  ويتجووواوب بالدرجوووة مجموعوووه، بكووول معنوووي هوووذه الكلموووة، مووون أعلوووي المسوووتويات حيوووع هوووو أك
ل، نووووزوال إلووووى أكثوووور المسووووتويات توووووغالً فووووي المووووادة، والتووووي هووووي بطبيعتهووووا  المطلوبووووة مووووع قوووووي التََحووووو  

 متصلبة وساكنة ومعاندة ألي تغيير سريع يهدف إلى صبها في قالب جديد.
 

شوووفاء، فوووي حوووين أن بعوووض األموووراض  هابعوووض األموووراض التوووي تعتبووور شوووديدة الخطووور، هوووي أسوووهل 
 المقاومة. ها فيوأعند هاأشد تكونالتي تعتبر غير ذات أهمية قد 

 
   :1:2-6-16، حديع بتاريُ األم
 
 

 

كووول موضوووع فوووي الجسوووم يرموووز لحركوووة باطنيوووة معينوووة، وهنوووا نجووود َعالَمووواً مووون التوافقوووات الدقيقوووة...  
لي الموجووود المكووان المعووين الووذي يظهوور فيووه الموورض فووي جسووم المووريض يشووير إلووى طبيعووة التنووافر الووداخ

وإلوووى أصووول الوووداء وسوووببه. كموووا أن مكوووان المووورض يووودل علوووى طبيعوووة المقاوموووة التوووي تمنوووع الكيوووان مووون أن 
يتقوودم فووي مجموعووه بوونفس السوورعة العاليووة. وهووو يحوودد العووال  وطريووق الشووفاء. لووو أمكننووا أن نفهووم تمامووا 

ح هوووذا الجوووزء ونضوووع عووون االسوووتجابة وأن نفوووت أيووون يكمووون الخطوووأ، وأن نكتشوووف الجوووزء الوووذي كوووان عووواجزاً 
القووووة والنوووور فيوووه، يمكننوووا فوووي لحظوووة اسوووترجاع التناسوووق الوووذي كوووان قووود اختووول، وبوووذلك يختفوووي المووورض 

 على الفور.
 
 :1:2-6-16، حديع بتاريُ األم
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فووي الحقيقووة، الموورض مووا هووو إال اخووتالل فووي التوووازن؛ ولووو أمكنووك أن تعيوود التوووازن، فووإن الموورض  
ئموووا وفوووي كووول األحووووال، حتوووى عنووودما يقوووول األطبووواء أن هنووواك ميكروبوووات يوووزول. المووورض، ببسوووـاطة ودا

 هو عدم توازن في الكيان: تنافر بين الوظائف المختلفة، تنافر في القوا. —
 

ولكووون ذلوووك ال يعنوووى أن الميكروبوووات غيووور موجوووودة: هوووي موجوووودة، بووول إن الميكروبوووات الموجوووودة  
ن الميكروبووووات ليسووووت السووووبب فووووي مرضووووك، فهووووي أكثوووور عوووودداً بكثيوووور موووون الميكروبووووات المعروفووووة. ولكوووو

موجوووودة علوووى الووودوام، وإذا كانوووت موجوووودة علوووى الووودوام وال تسوووبب لوووك أي ضووورر وفجوووأة يوووتمكن منوووك 
ميكووروب فووي يوووم موون األيووام ويجعلووك مريضوواً − فمووا هووو السووبب  الوورد ببسوواطة هووو أن مقاومتووك لووم تكوون 

نتيجووة الخووتالل التوووازن فووي جووزء مووا، لووم يكوون علووى مووا هووي عليووه فووي العووادة، وأن أداء بوودنك الوظووائفي، 
طبيعيووواً. ولكووون لوووو أمكنوووك، باسوووتخدام قووووة باطنيوووة أن تعيووود التووووازن، فوووإن األمووور ينتهوووي، والصوووعوبة توووزول 

 والخلل يختفي.
 

شوووفاء. الشوووفاء يتحقوووق ببسووواطة لوووو أمكنوووك أن تكتشوووف الخلووول فوووي التووووازن، لال يوجووود طريوووق  خووور ل 
 لتوازن.ولو كنت قادرا على استرجاع ا

 

   1:53-6-24: حديع بتاريُ األم

 

 

هووول تنوووتج األموووراض والحووووادع مووون فعووول خووواطئ أو أفكوووار سووويئة أو سوووقطة فوووي الووووعي  لوووو كوووان  
فه المرء، فكيف يمكن اكتشاف هذا الخطأ    سببها خطأ  اقتر 

 

أو األموووراض والحووووادع ال عالقوووة لهوووا بالعقووواب، بووول هوووي نتيجوووة طبيعيوووة ومتوقعوووة لخطوووأ أو تقصوووير  
غلطوووة يكوووون لهوووا بالضووورورة عواقوووب. فوووي الواقوووع، كووول شووويء فوووي العوووالم هوووو مسوووألة تووووازن أو اخوووتالل،  
توافووووق أو تنووووافر. وفووووي حووووين تجتووووذب ذبووووذبات التوافووووق أحووووداثا متناسووووقة وتشووووجعها، فووووإن ذبووووذبات عوووودم 
. التووووازن تخلوووق، لوووو جووواز القوووول، اضوووطراباً فوووي تووووازن الظوووروف المحيطوووة )أمراضووواً، حووووادع، الوووُ..(

وكوووذلك الووودواء:  –وهوووذا يسوووري علوووى  المسوووتويين الجمووواعي والفوووردي، ولكووون المبووودأ واحووود فوووي الحوووالتين 
ي الموووورء فووووي ذاتووووه النظووووام واالتسوووواق والسووووالم والتوووووازن عوووون طريووووق التسووووليم غيوووور المشووووروط ـ   مووووـ  نَ أن يُ 

 .لإلرادة اهلهية
 

 323916: األعمال المجمعة ل م األم
 

 
 

ن إو آلخووور )األسوووـباب ال حصووور لهوووا(، وموعوووة مووون الخاليوووا اختووول، لسوووبب أدعنوووا نقوووول إن أداء مج 
وأن نقطووووة معينووووة ]فووووي الجسووووم  أصووووبحت "مريضووووة"  —هووووذه الخاليووووا تخضووووع للخلوووول − تطيووووع الخلوووول 
النقطوووة المعينوووة   جووود أن  الفوضوووى ]لووون تقتصووور علوووى هوووذهحسوووب المفهووووم المعتووواد ل موووراض. ] عندئوووذ ن
ً بوووول سوووويكون لهووووا صووووداها فووووي جميووووع أجووووز وأقوووول مقاومووووة  اء البوووودن: وأينمووووا وجوووود موضووووع أكثوووور ضووووعفا

 للهجمات، فإن الخلل يظهر ويتجلى فيه.
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ً كمثوووال خوووذ  اعتووواد علوووى أن يصووواب بصوووداع أو بوجوووع األسووونان أو بكحوووة أو بوووآالم األعصووواب، أو  شخصوووا
ً ة ملَّـ   عنوودما تهوواجم عوو، التووي تووأتي وتووذهب، وتكثوور وتقوول. موون األوجوواع البسوويطة بووأي  موون حشوود   مووا  وضووعا

هجمووة جديووة، تجوود كوول العلوول البسوويطة تعووود إلووى الظهووور علووى الفووور: هنووا وهنوواك وفووي أموواكن  البوودن فووي
أخووورا... هوووذه حقيقوووة مووون صوووميم مالحظتوووي. والحركوووة العكسوووية تسوووير علوووى نفوووس الووونمط: بمعنوووي أنوووه لوووو 

 نهوووي−  فإنوووك ت أمكنوووك أن تجلوووب إلوووى الموضوووع الوووذي هووووجم الذبذبوووة الحقيقيوووة − ذبذبوووة النظوووام واالتسووواق
 الفوضى فيه، وهذا ي دي إلى انتظام جميع األشياء األخرا، كما لو كان تلقائيا.

 

وووي الخلووول والفوضوووى ال يحووودع إذاً عووون طريوووق العووودوا، بوووأن ينقووول الووودم موووثال المووورض إلوووى هنوووا   تَفَش  
 ً أجوووزاء  مووون المحاكووواة ]بوووين أو هنووواك، هوووذا لووويس موووا يحووودع، وإنموووا ]موووا يحووودع .... يكووواد أن يكوووون ضوووربا

 الجسم .
 

الووووذي ينسوووق جميوووع األجووووزاء بعضوووها موووع بعوووض قوووود هووووجم، وأنوووه قوووود  االن دددجامالحقيقوووة هوووي أن  
 ، وبذلك اضطربت كل األمور، كل على طريقته الخاص ووفقا لعادته....للهجمة رضُ

 
عنووودما ]تالحوووظ ذلوووك  هوووذا شووويء الحظتوووه علوووى مسوووتوي خاليوووا الجسوووم مئوووات ومئوووات مووون المووورات. و 

 ً  —االنطبووواع الوووذهني أن موووا يزيووود المشوووكلة صوووعوبة هوووو توووراكم العلووول الواحووودة فووووق األخووورا  تفقووود تماموووا
كووول  ز ]أسووواس المشوووكلة ، فوووإناألمووور لووويس كوووذلك علوووى اإلطوووالق، بووول إنوووك.... لوووو توصووولت إلوووى المركووو

هووذه حقيقووة: لووو أعوودت النظووام فووي ى مووا كانووت عليووه موون نظووام واتسوواق. األمووور ترجووع بصووورة طبيعيووة إلوو
األمووور أي  طووويلووول والفوضوووى، فوووإن كووول شووويء ينوووتظم بصوووورة طبيعيوووة وبووودون حاجوووة ألن تعمركوووز الخ

 عناية خاصة.

 
   1:64-:-26: حديع بتاريُ األم

 

 

 ضعف الغالف العصبي 2-1-5

 

  ً ً  أيووووا كووووان سووووبب الموووورض: ماديووووا ً أم ذهنيووووا ً  ، خارجيووووا ، ال بوووود أن يمووووس الموووورض، قبوووول أن أم داخليووووا
أطلقوووت التعووواليم الكيوووان تحووويط بالبووودن وتحميوووه.  طبقوووة أخووورا مووون يزيوووائي،مووون التوووأثير فوووي البووودن الف يوووتمكن

المختلفووووة علووووى هووووذه الطبقووووة األكثوووور دقووووة أسووووماء مختلفووووة: الجسووووم األثيووووري، الغووووالف العصووووبي... هووووذا 
ً أن الغووالف جسووم دقيووق، ومووع ذلووك فهووو يكوواد  . وهووو يشووع، بكثافووة الذبووذبات التووي نراهووا حووول يكووون مرئيووا

تصوواعد منووه البخووار، موون الجسووم المووادي ويكسوووه عوون قوورب. وكوول االتصوواالت مووع شوويء بووالغ السووخونة ي
العووالم الخوووارجي توووتم خوووالل هوووذا الوسووويط. هوووذه الطبقوووة هوووي الغوووالف الوووذي يتحوووتم علوووى المووورض أن يغوووزوه 
ويتخللووه قبووول أن يوووتمكن مووون التوووأثير علوووى الجسوووم. لوووو كوووان هوووذا الغوووالف قويوووا ومكوووتمال تماموووا، تسوووتطيع أن 

كن تتفشوووى فيهوووا أسووووأ األموووراض، حتوووى الطووواعون والكووووليرا، وتظووول فوووي أموووان توووام مووون توووذهب إلوووى أموووا
المووورض. وهوووو حمايوووة تاموووة ضووود كووول هجموووات المووورض الممكنوووة علوووى شووورط أن يظووول كوووامال ومتجانسوووا 

 تماما في تكوينه، وأن تكون عناصره في حالة توازن ال يشوبه خلل.
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رب إلووى ظووروف وأحوووال ماديووة منووه إلووى مووادة ]ملموسووة ، مبنووي، موون ناحيووة، موون أسوواس مووادي أقوو بوودنال
وموووون ناحيووووة أخوووورا موووون ذبووووذبات حاالتنووووا النفسووووية. السووووالم والتعووووادل وهوووودوء البووووال والثقووووة واإليمووووان 
ن هووووذا العنصوووور فيووووه  بالصووووحة والراحووووة التووووي ال يشوووووبها إزعووووا  واالنشووووراح والبهجووووة المشوووورقة تَُكووووو  

للغايوووة، ذو ردود فعووول سلسوووة وسوووريعة، يتقبووول  بسوووهولة كووول وسووويط حسووواس  البووودنوتعطيوووه قووووة وكيانووواً. 
مختلفووووة .  ةأنوووواع اإليحوووواءات، وهووووذه يمكنهووووا أن تغي  ووور حالتووووه بسوووورعة وتكوووواد تعيووود تشووووكيلها ]فووووي صووووور

ة توو ثر عليووه بقوووة كبيوورة، فووإن اإليحوواءات البنوواءة توو ثر عليووه بوونفس القوووة فوووي موووكمووا أن اإليحوواءات الهدا
 مووووا لووووو كانوووواهووووذا الغووووالف تووووأثير ضووووار للغايووووة، ك ا علووووىموووووخيبووووة األموووول لهاالتجوووواه المضوووواد. اإلحبوووواط 

 ً  سوووهالً  وبوووال مقاوموووة ويفتحوووان للهجموووات المعاكسوووة مموووراً  يقتطعوووان فجووووات فوووي مادتوووه ويجعالنوووه ضوووعيفا
 فيه.

 

 1929-6-16: حديع بتاريُ: األم

 
 

 التفكير الخاطئ  3-1-5

ن بووودنك يطيوووع معتقوووداتك طاعوووة تكووواد أهوووم شووويء للصوووحة الجيووودة هوووو الوووتحكم فوووي الوووذهن، وذلوووك أل
تكووون تامووة. لووو اعتقوودت أنووك مووريض، فسوووف يووزداد مرضووك أكثوور وأكثوور. أمووا لووو اعتقوودت أن شوويئا مووا 

 للصحة الطيبة. سوف يشفيك، فهناك فرصة جيدة أنه سيفعل ذلك. التفكير السليم ضروري جداً 
 

  : خطاب غير منشوراألم
 
 

 

إال أننووووا ال نعوووورف كيووووف نسووووتخدم أذهاننووووا، بوووول العكووووس هووووو  هو سوووويد الكيووووان البوووودني...العقوووول...
الصوووحيح. ونحووون ال نجهووول فقوووط كيوووف نسوووتخدم أذهاننوووا، بووول إننوووا نسوووتخدمها أيضوووا أسووووأ اسوووتخدام ممكووون. 

ولكننووا عووادة نسووتخدم هووذه  العقوول لووه قوودرة عظيمووة علووى التشووكيل والتكوووين ولووه تووأثير مباشوور علووى البوودن،
نا. ذلوووك أن العقووول يشووورع، بمجووورد حووودوع أقووول خلووول، فوووي تشوووكيل فوووي جلوووب المووورض علوووى أنفسووو المقووودرة

ر  وتكووووين كافوووة الكووووارع الممكنوووة، وفوووي التسوووا ل عووون احتموووال حووودوع هوووذه الكارثوووة أو تلوووك، و  َصووو]وتَ 
 وهل سيكون األمر هكذا أو كذلك وكيف ستكون النهاية.

 

دمنا هوووذه القوووودرة حسوووناً، لوووو أننوووا بووودال موووون أن نووودع العقووول يقووووم بهوووذا العموووول المأسووواوي، اسوووتخ
 وحيلكوووي نمووونح البووودن الثقوووة، وأن نووو كوووأن نسوووتخدمها موووثالً  —نفسوووها فوووي إنشووواء تشوووكيالت فكريوووة م اتيوووة 

ال أهميوووة لوووه، وإنوووه إذا دخووول فوووي حالوووة تفوووتح وتقبووول فعلوووي،  اً عوووابر خلوووالً  ال يعووودو أن يكووووناألمووور  نبوووألوووه 
نشووفي أنفسوونا فووي ثوووان قليلووة − لووو كنووا فربمووا ذهووب الووداء بوونفس السووهولة التووي أتووى بهووا، وأننووا نسووتطيع أن 

 نعلم كيف نفعل ذلك، فإننا نحصل على نتائج رائعة.
 

  1:53-12-23حديع بتاريُ  األم:
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وموووا لوووم تكونووووا متطووورفين فوووي  —عنووودما تحيوووون حيووواة عاديوووة، تحوووت ظوووروف طبيعيوووة تماموووا 
طووووال طفوووولتكم وشوووبابكم حتوووى سووون  رائكوووم، أو تكووون توووربيتكم ]السوووابقة  قووود أحبطوووتكم −  فوووإنكم تملكوووون 

الثالثووووين تقريبووووا ثقووووة تامووووة بالحيوووواة. ومووووا لووووم تكونوووووا محوووواطين، علووووى سووووبيل المثووووال، بقوووووم يرتبكووووون 
ويتهيجوووون بمجووورد إصوووابتكم بنوبوووة بووورد بسووويطة ويسوووارعون إلوووى الطبيوووب ويعطووووكم أدويوووة، ولوووو كنوووتم 

فسوووويكون  –الل طفيووووف تعيشووووون فووووي محوووويط عووووادي، وتصووووادف أن وقووووع لكووووم شوووويء مووووا، حادثووووة أو اعووووت
صووادفكم، سوويكون علووى مووا المطلقووة بووأن كوول شوويء، أيووا كووان مووا هنوواك فووي أبوودانكم هووذا اليقووين، هووذه الثقووة 

أو فوووي ظووورف أيوووام  يووورام: "ال داعوووي للقلوووق، كووول شووويء سووويعود إلوووى موووا كوووان عليوووه، سأصوووبح بخيووور غوووداً 
الطبيعيوووة: فهوووو يثوووق ثقوووة  قليلوووة، األموووور ستتحسووون بالتأكيووود". هوووذا هوووو حوووال البووودن بالفعووول فوووي الظوووروف

هووذه الثقوووة تسوواعده كثيوورا: بهوووا ماموووه وأن  كوول شوويء سوووينتهي بسووالم. مطلقووة بووأن الحيووواة بأكملهووا مازالووت أ
ال شووويء. موووا  األموووريتحقوووق لوووه الشوووفاء تسوووع مووورات مووون كووول عشووورة، و بهوووا ينوووال الشوووفاء بسووورعة كبيووورة: "

ً  بتلوووك الثقوووةيحتفظوووون  سبعوووض النوووافوووي  خووور المطووواف  مجووورد حادثوووة بسووويطة تمووور بسوووالم."  هوووو  وقتوووا
 دون أنوهووو الء ال يمكووون أن يصووويبهم شووويء. وحيووواتهم بأكملهوووا تنبسوووط أموووامهم،  – ، طوووويال للغايوووةطوووويالً 

أن يمسوووهم. وإذا موووا وقوووع لهوووم شووويء، ال تكوووون لوووه أي أهميوووة ]ألنهوووم يعلموووون أن  كووول  علوووىشووويء يقووودر أي 
علووووى بأكملهووووا. وبووووالطبع، إذا كنووووتم  همشوووويء سووووينتهي بالتأكيوووود علووووى خيوووور، وأن حيوووواتهم مازالووووت أمووووام

تحيووووون فووووي بيئووووة تسووووود فيهووووا األفكووووار السووووقيمة، ويمضووووي النوووواس فيهووووا الوقووووت بإخبوووواركم عوووون العكووووس 
لوووذلك رد فعووول علووووى  ركم، فسووووف يكوووونمصوووائب وكووووارع، فقووود ينحووورف تفكيوووركم. وإذا انحوووورف تفكيووو

 أجسامكم...
 
ع طفيفووة كووالتي تقووع أثنوواء الجووري وقوود رأيووت حوواالت موون هووذا النوووع وقووع فيهووا ألطفووال حووواد 

واللعووب فلووم يعيروهووا أي انتبوواه، وإذا بوواألمر يموور بسووالم علووى الفووور. ورأيووت حوواالت أخوورا غوورس فيهووا 
األهووول فوووي أذهوووان األطفوووال، بمجووورد  بلووووغهم العمووور الوووذي يتووويح لهوووم الفهوووم، أن الخطووور يكمووون فوووي جميوووع 

جوووب أن يكونووووا فوووي غايوووة الحوووذر، وأن أتفوووه األشوووياء، وأن الميكروبوووات موجوووودة فوووي كووول مكوووان، وأنهوووم ي
الجوووروح قووود ينقلوووب إلوووى مأسووواة، وأنهوووم يجوووب أن يتخوووذوا جميوووع االحتياطوووات لتالفوووي حووودوع أي شووويء قووود 
تكوووون لوووه عواقوووب خطيووورة، وأنوووه ال مفووور مووون غسووول الجوووروح وتعقيمهوووا بوووالمطهرات.... وهوووا هوووم يجلسوووون 

س أو بوووالحمى اإلنتانيوووة ...." مووون الطبيعوووي ويتسووواءلون:  "مووواذا سووويحدع لوووي  مووواذا لوووو أصوووبت بالتيتوووانو
وأن يفقووود ثالثوووة أربووواع قدرتوووه علوووى  شوووديداً  أن يفقووود المووورء عندئوووذ الثقوووة بالحيووواة، وأن يتوووأثر البووودن توووأثراً 

المقاومووة. ولكوون الجسووم يعلووم بصووورة طبيعيووة أنووه ينبغووي أن يكووون بصووحة جيوودة، ويعلووم أنووه يملووك القوودرة 
ادفه شووويء، فإنوووه يقوووول: "إنوووه أمووور تافوووه، وسووووف يوووزول. لووون أشوووغل علوووى الووودفاع والمقاوموووة. وإذا موووا صووو

 بسالم . بالي فقد انتهى األمر". وعندئذ ينتهي األمر ]فعالً 
 
  1953-11-7: حديع بتاريُ األم
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



106 
 

 

 الــخـــوف 4-1-5
 

فوووي وعوووي  يكمووونفوووي البووودن.  الالشوووعوريتسوووعون فوووي المائوووة مووون األموووراض تنوووتج مووون الخووووف 
ادي قلووووق خفووووي  بخصوووووص عواقووووب االضووووطرابات البدنيووووة، حتووووى أقلهووووا أهميووووة. وهووووذا القلووووق البوووودن العوووو

يمكووون أن يتووورجم بشوووكوك فيموووا يخوووص المسوووتقبل وبالتسوووا ل: "مووواذا سووويحدع اآلن " هوووذا هوووو القلوووق الوووذي 
*، وداللوووة ال لوووبس فيهوووا علوووى أن تكريسووونا اهلهدددي جودبددداليجوووب علينوووا كبحوووه. فهوووو فوووي الحقيقوووة عووودم ثقوووة 

 وزه الكمال.ناقص ويع
 

فوووي كووول مووورة يطفوووو فيهوووا شووويء منوووه  الالشوووعوريأحووود الوسوووائل العمليوووة للتغلوووب علوووى هوووذا الخووووف  
 الجودبدددورة الثقوووة التاموووة السوووطح، هوووي أن يطبوووع الجوووزء األكثووور تنوووورا فوووي كياننوووا علوووى البووودن ضووور إلوووى

ا فحسوووب، بووول فوووي الربانيوووة تعمووول دائموووا لتحقيوووق األفضووول، ال فوووي أنفسووون النعمدددةواليقوووين بوووأن هوووذه  اهلهدددي
 .ال  *-واحدالام والغير مشروط إلرادة ، والعزم على الخضوع التكل شيء

 

ال بووود أن يعلوووم الجسوووم وأن يقتنوووع بوووأن جووووهره إلهوووي، وأن موووا مووون شووويء يقووودر أن يصووويبنا بضووورر،  
  يجوووب أن بووودن وإقناعوووهالتوعيوووة . هوووذه العمليوووة ]األلوهيدددةنضوووع عقبوووات فوووي طريوووق عمووول  لوووو تجنبنوووا أن

وعندئووذ حتووى لووو تمكوون الموورض موون الظهووور،  أن يكووف الخوووف كليووة عوون المعوواودة. انتظووام إلووىتتكوورر ب
 يمكن التغلب عليه نهائيا.   س وأخيراً فإن شدته ومدته ستكونان قد تناقصتا بدرجة كبيرة، 

 

 151915األعمال المجمعة ل م:  األم:

 
 

 
 

الخووووف فوووي جميوووع صووووره؛  ال تعوووذب نفسوووك وال تقلوووق؛ وقبووول كووول شووويء حووواول أن تنبوووذ بعيوووداً 
أهميوووة علوووى اإلطوووالق. مجووورد  ا أيلهووو ألشوووياء لووويسأهميوووة  عطووويفوووالخوف شووويء خطيووور،  ويسوووتطيع أن ي

 الخوف من رجوع أعراض معينة يكفي لجعلها تعود.
 

 156915األعمال المجمعة ل م:  األم:

 
 

 
 
 

 

 لوووك بمثابوووة أنيكوووون ذنخووواف منوووه . عنووودما تخووواف مووون شووويء،  ذاك الوووذيالخووووف قبوووول مسوووتتر ]لووو 
 . *أن نقول أن الخوف قبول ال شعوري تَُسل  م بإمكانية حدوثه وذلك يزيده قوة. يمكننا إذا

 
 262914األعمال المجمعة ل م:  األم:
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 أيتها األم العذبة: كيف نوقف المرض عندما نراه مقبال علينا 
 
ه أي شوووويء فووووي البوووودن كووووذلك.  ه! قبوووول كوووول شوووويء، يجووووب أال ترغبوووووا الموووورض، ويجووووب أال يرغبوووو 

 يجب أن تعقدوا العزم بقوة على رفض المرض. هذا هو الشرط األول.
 

الشووورط الثووواني هوووو أن تووودعوا النوووور: نوووور تووووازن، نوووور سوووالم وهووودوء وتعوووادل، وأن تووودفعوه فوووي  
 جميع خاليا الجسم، وأن توصوا هذه الخاليا بعدم الخوف؛ ذلك هو الشرط الثاني.

 
ا المووورض، وبعووود ذلوووك أال تخشووووه. يجوووب أال تجتوووذبوا المووورض، وفوووي الوقوووت ذاتوووه أوال، أال ترغبوووو 

 ً منوووه. يجوووب أال ترغبووووا المووورض علوووى اإلطوووالق. ولكووون ينبغوووي أال يكوووون الخووووف هوووو  أال ترتعشووووا خوفوووا
مووا يوودفعكم لتجنووب الموورض؛ إذ أنكووم يجووب أن تتجنبوووا الخوووف كووذلك. يجووب أن تتحلوووا بيقووين هووادي وثقووة 

علوووى حموووايتكم مووون كووول شووويء، وبعووود ذلوووك اصووورفوا أذهوووانكم إلوووى شووويء  خووور  اهلهيدددةمدددة النعتاموووة بقووودرة 
وال تعيوووروا المووورض أي اهتموووام. إذا فعلوووتم هوووذين الشووويئين: رفوووض المووورض بكووول إرادتكوووم، وغووورس الثقوووة 

ً تستأصوول الخوووف موون خاليووا الجسووم كليووالتووي  ، ثووم شووغل الوونفس بعوود ذلووك بووأمور أخوورا، وتجنووب التفكيوور ا
يان وجووووده... لوووو كنوووتم تعرفوووون كيوووف تفعلوووون ذلوووك، يمكووونكم أن تكونووووا علوووى اتصوووال فوووي المووورض، ونسووو

حتوووى بمصوووابين بوووأمراض معديوووة، دون أن تلتقطووووا المووورض مووونهم. ولكووون يجوووب أن تعرفووووا كيفيوووة فعووول 
 ذلك.
 

غيوووور خووووائفين فووووي بالفعوووول الكثيوووورون يقولووووون: "عجبووووا، ولكننووووي لسووووت خائفووووا! ".  وهووووم قوووود يكونوووووا  
ال يعتريهووووا خوووووف؛ ولكوووون أجسووووامهم توووورتعش وهووووم ال يوووودرون، كانووووت أذهووووانهم قويووووة هووووانهم، وربمووووا أذ

فاالرتعووواش يحووودع فوووي خاليوووا الجسوووم. البووودن يووورتعش فوووي حالوووة مووون القلوووق الفظيوووع، وهوووذا هوووو موووا يجتوووذب 
الموورض. البوودن هوووو الموضووع الووذي يجوووب أن تضووعوا فيووه القووووة والسووكينة النابعووة مووون سووالم مهوويمن وثقوووة 

يوسووووس فوووي . وقووود يلوووزم أحيانوووا أن تطوووردوا مووون خوووواطركم بقووووة مماثلوووة كووول موووا هددديبالفضددد  اهلمطلقوووة 
ملووويء بووواألمراض، وأن هوووذه األموووراض معديوووة،  بوووأن العوووالم الفيزيوووائي الموووادي رغوووم كووول شووويء أنفسوووكم

وألنكوووم كنوووتم علوووى اتصوووال بشوووخص موووريض، سووووف تمرضوووون بالتأكيووود، وأن منووواهج العوووال  الباطنيوووة ال 
توووأثير علوووى الكيوووان البووودني....  وكووول ضوووروب الحماقوووات ]الشوووبيهة  التوووي تمووو  الجوووو. تملوووك القووووة الكافيوووة لل

 فتلك إيحاءات جماعية يمررها الناس أحدهم إلى اآلخر.

 
  1955-5-11حديع بتاريُ  األم:
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  الالشعوروعي  5-1-5
 

اننوووا، حيوووع ال هوووو هوووذا الجوووزء المغموووور تماموووا مووون كي الشوووعوروعي الفوووي هوووذه اليوجوووا، موووا نعنيوووه بووو 
يوجوووود فكوووور يقووووظ وواع  ومتناسووووق أو إرادة أو شووووعور أو ردود فعوووول منظمووووة، والووووذي يتلقووووى مووووع ذلووووك 
بصوووورة مبهموووة انطباعوووات جميوووع األشوووياء ويخزنهوووا فوووي نفسوووه، وقووود تنبثوووق منوووه، فوووي أحوووالم أو فوووي حالوووة 

ئيوووة أو متنكووورة اليقظوووة، جميوووع أنوووواع الحووووافز والحركوووات االعتياديوووة المداوموووة، متكوووررة  فوووي صوووور بدا
دة او  عَوووفوووي أشوووكال غريبوووة... هوووذا الجوووزء مسوووئول إلوووى حووود كبيووور عووون أمراضووونا؛ واألموووراض المزمنوووة والمُ 

دُه علووى تكوورار كوول مووا ينطبووع علووى و وعووي الالشووعورترجووع أساسووا إلووى  عووي وإلووى ذاكرتووه العنيوودة وتَعَووو 
 .  الجسم*
 

  353:22مكتبة العيد المئوي لشري أوروبيندو:  شري أوروبيندو:
 
 

 

 
 وألن،  الالشووووعوريوووو ثر علووووى البوووودن ألن كوووول مووووا فووووي البوووودن نشووووأ وتطووووور موووون  وعي الالشعور 

. ولوووذلك نجوووود أن ال شوووعورية، والكثيووور مووون تصووورفاته يمكووون اعتبارهوووا "نصوووف واع  " موووازال البووودن كلوووه

ر علوووى البووودن يفووووق كثيووورا توووأثير العقووول الوووواعي واإلرادة الواعيوووة وحتوووى توووأثي وعوووي الالشوووعورتوووأثير 

العقووووول أو الكيوووووان العقووووول الحيووووووي* واإلرادة الحيويوووووة، باسوووووتثناء الحووووواالت التوووووي اسوووووتتبت فيهوووووا سووووويطرة 

نفسووه هووذه السوويطرة. لووو لووم يكوون األموور كووذلك،  وعووي الالشووعورعلووى البوودن، والتووي يتقَبَّوول فيهووا  الحيوووي

كووووان هنوووواك لكووووان فووووي مقوووودور اإلنسووووان أن يسوووويطر علووووى أفعالووووه وأحوالووووه البدنيووووة سوووويطرة تامووووة، ولمووووا 
بوووإجراء عقلوووي. ولكووون األمووور لووويس كوووذلك. ولوووذلك  مووورض، أو إذا كوووان هنووواك مووورض ألمكووون شوووفا ه فووووراً 

بواسوووطته وتعويووودهما علوووى الخضووووع  ووعوووي الالشوووعوريجوووب اسوووتنزال الووووعي األعلوووى وتنووووير البووودن 
 لتحكمه.

 
 1596:24مكتبة العيد المئوي لشري أوروبيندو:  شري أوروبيندو:

 
 

 
 
 

مطلوووق، بحيوووع ال يوووتمكن المووورض مووون العوووودة مووورة أخووورا، يتوقوووف علوووى تحريووور الوووذهن الشوووفاء ال 
مووون االسوووتجابة النفسوووية للقووووة المسوووببة للمووورض.  ووعوووي الالشوووعور*والكيوووان الحيووووي* ووعوووي الجسوووم* 

أحيانوووا يوووتم هوووذا بوووأمر مووون أعلوووى )عنووودما يكوووون الووووعي مسوووتعدا، ولكووون ذلوووك ال يمكووون عملوووه دائموووا بهوووذه 
ا، ال يمكووون أن توووأتي إال غوووموووراض، التوووي تسوووعى إليهوووا هوووذه اليوة التاموووة ضووود جميوووع األالطريقوووة(. المناعووو

ً  كووامالً  أعلووى تنووويراً  موون الطبقووات السووفلى موون الكيووانبتنوووير  يوو دي إلووى إزالووة الجووذور النفسووية  ومسووتديما
 وال يمكن الحصول عليها بطرق أخرا. –العتالل الصحة 

 
 1154وروبيندو األعمال الكاملة لشري أشري أوروبيندو: 

 
 
 
 

 



109 
 

 

 
 في أفكارنا الواعية * كما نتحكم  وعي الالشعورتحكم في هل يمكننا أن نتعلم ال 

 
يحووودع خاصوووة أثنووواء النووووم. ولوووذلك فإننوووا لوووو أصوووبحنا واعيوووين بليالينوووا،  بووووعي الالشوووعور*اتصوووالنا  

 يسهل كثيرا.  هفإن التحكم في
 

الكامنوووة فيهوووا، وعنووودما  باأللوهيدددةالخاليوووا واعيوووة ما تصوووبح وهوووذا الوووتحكم يمكووون أن يصوووبح تاموووا، عنووود 
تتفووتح الخاليووا طواعيووة لنفوذهووا. وهووذا هووو مووا يسووعى إليووه الوووعي الووذي نووزل علووى األرض العووام الماضووي 

أكملوووه محووول األداء الوووذي يسووويطر علوووى أداء البووودن ب بدددالوجود اهلهدددي(. شووويئا فشووويئا يحووول الووووعي :1:6)

 .البدن فيالالشعوري اآللي 

 389:14عمال المجمعة ل م: األاألم: 

 
 
 

 الشـفـاء وسائل 2-5
  

 استخدام اإلرادة 1-2-5
 

أن تعموول مووون البووواطن علوووى مووورض وتشوووفيه ممكووون بالتأكيووود. ولكووون ذلوووك لووويس سوووهال دائموووا ألن هنووواك  
نَوووى عووون مثوووابرة ال تفتووور: وعلوووى الووورغم مووون  مقاوموووة شوووديدة فوووي الموووادة، مقاوموووة الخموووول والقصوووور. ال غ 

يفشووول كليوووة فوووي بوووادي األمووور، أو أن األعوووراض قووود توووزداد، فوووإن السووويطرة علوووى البووودن أو  أن المووورء قووود
علوووى مووورض معوووين تنموووو تووودريجيا. مووورة أخووورا: شوووفاء هجموووة مووورض عارضوووة بوسوووائل باطنيوووة سوووهل 

 نسبيا، أما جعل الجسم محصنا ضدها في المستقبل فذلك أكثر صعوبة.

 

. طالمووا خلوول َعَرضووي فووي البوودنوشووفاء ع موورض مووزمن أصووعب موون التعاموول موو وشووفاء التعاموول مووع 
 ً أخووورا كوووذلك فوووي اسوووتعمال  صوووعوبات، سوووتكون هنووواك كووول هوووذه العيووووب وكوووان الوووتحكم فوووي الجسوووم ناقصوووا

 القوة الداخلية. 
 

تفووواقم الموورض، فووذلك شوويء ال يسوووتهان  توقووف أنطريووق مبوووادرة داخليووة علووى األقوول  عوونأمكنووك لووو  
و الداخليوووة  بوووالتمرين حتوووى تصوووبح قوووادرة علوووى الشوووفاء. الحوووظ بوووه، وعليوووك إذا أن تنموووي القووودرة ]الروحيوووة أ

 ً ، فلوووويس هنوووواك داع  لوووورفض االسووووتعانة بالوسووووائل البدنيووووة أنووووه طالمووووا كانووووت القوووودرة غيوووور متوووووفرة تمامووووا
 ]األدوية  رفضا كلياً.

 
 
 

 1569:24مكتبة العيد المئوي لشري أوروبيندو: : شري أوروبيندو
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ذهنوووك فكووورة عووودم صوووالحية البووودن، حتوووى لوووو أيووودت كووول المظووواهر قبووول كووول شووويء، ال تضووومر فوووي 
، وفوووي الواقوووع، وبالنسوووبة إلوووى كووول مووون ي*غول شوووروط النجووواح بالنسوووبة إلوووى اليوووووالواقوووع هوووذه الفكووورة. أ

ب المظووواهر. بَي  وووت النيوووة  يريووود القيوووام بشووويء عظووويم أو غيووور معتووواد، هوووو أن يتعوووالى علوووى الوقوووائع وأن يكَّوووذ 
تووووى لووووو كانووووت هجماتووووه مهولووووة ومتعووووددة األوجووووه ومسووووتمرة، وانبووووذ كوووول علووووى التحوووورر موووون الموووورض، ح

 اإليحاءات المضادة.
 

 1563:24مكتبة العيد المئوي لشري أوروبيندو: : شري أوروبيندو

 
 

 
 

أيقوووظ فوووي نفسوووك إرادة التغلوووب. ال مجووورد إرادة فوووي الوووذهن، ولكووون إرادة فوووي خاليوووا بووودنك نفسوووها. 
 ء؛ وحتى لو تناولت مائة دواء، فإن ذلك لن يشفيك.بدون ذلك، ال تستطيع أن تفعل أي شي

 
  158:15األعمال المجمعة ل م: األم: 

 

 

 
 

  ً وأال تنوووزعج  مووون  يجوووب أن تكوووون رغبتوووك فوووي الوووتخلص مووون مرضوووك قويوووة ويجوووب أن تظووول هادئوووا
 النتائج. ال يوجد تناقض ]بين هذين المطلبين ، بل إن أحدهما يجب أن يصاحب اآلخر.

 
  158:15المجمعة ل م:  األعمالاألم: 

 

 
 

ووووى العضووووالت تمامووووا، بواسووووطة توووودريب منهجووووي ومتوووودر .   يمكوووون تهووووذيب اإلرادة وتنميتهووووا كمووووا تُنَمَّ
يجووب أال تحجووم عوون تَطُل ووب أقصووى جهوود موون إرادتووك حتووى لووو كووان ذلووك لشوويء يبوودو بووال أهميووة، حيووع إن 

 ً نفسوووها علوووى أصوووعب األموووور. موووا  القووودرة علوووى فووورض قووووة اإلرادة تنموووو ببوووذل الجهووود وتكتسوووب تووودريجيا
قووررت فعلووه، يجووب أن تفعلووه، أيَّووا كووان الووثمن، حتووى لووو اقتضووى األموور أن تكوورر جهوودك موورات ال حصوور 
لهوووا لكوووي تنجوووزه. إرادتوووك سوووتزداد قووووة بهوووذا الجهووود، وكووول موووا سووويتبقى عليوووك فعلوووه هوووو أن تختوووار بفطنوووة 

 وتَبَص ر الهدف الذي ستطبق عليه إرادتك.

 
  22:12لمجمعة ل م: األعمال ااألم: 
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"أريووود أن أشوووفى مووون هوووذا ]المووورض "؛ ولكووون ل سوووف مجووورد أن تقوووول "أريووود" ال يكفوووي،  :أنوووت تقوووول 
فوووالوعي لوووه أجوووزاء أخووورا تخفوووي نفسوووها بحيوووع ال تفطووون إليهوووا، وهوووي تحووواول أن تفووورض نفسوووها عنووودما ال 

دقا تماموووا، ال تحووواول أن تكوووون منتبهوووا. هوووذا هوووو السوووبب فوووي أننوووي أقوووول وسووووف أكووورر دائموووا: "كووون صوووا
تخوودع نفسووك"، ال تقوول: "لقوود فعلووت كوول مووا فووي وسووعي". َكونُووك ال توونجح يعنووي أنووك لووم تفعوول كوول مووا فووي 

 وسعك. ألنك إذا فعلت حقيقة "كل ما في وسعك"، فسوف تنجح بالتأكيد....
 

ة وعيوووك، حتوووى األشوووياء واالقتراحوووات التوووي توووأتي مووون الخوووار  لووون تقووودر أن تََمسَّوووك إال بقووودر موافقووو 
وأنوووت قووود خلقوووت لكوووي تكوووون سووويداً علوووى وعيوووك. عنووودما تقوووول: "لقووود فعلوووت كووول موووا فوووي طووواقتي ولكووون 
]المووورض  يسوووتمر علوووى الووورغم مووون ذلوووك، وأنوووا لوووذلك مضووورب عووون بوووذل أي جهووود"، فووواعلم مقووودما أنوووك 
بالتأكيووود لوووم تفعووول كووول موووا فوووي وسوووعك. وعنووودما يسوووتمر الخطوووأ ]المووورض  "علوووى الووورغم مووون كووول شووويء"، 

نوووي أن شووويئا خفيوووا فوووي كيانوووك  يبوووزل فجوووأة مثووول عفريوووت العلبوووة ويمسوووك بدفوووة حياتوووك. لوووذلك ال فوووذلك يع
يتبقووووى أمامووووك إال أن تفعوووول شوووويئا واحوووودا: أن تتقصووووى كوووول األركووووان الصووووغيرة المظلمووووة المختبئووووة فووووي 
باطنوووك، ولوووو وضوووعت شووورارة صوووغيرة مووون حسووون النيوووة علوووى هوووذه الظلموووات، فسووووف ترضوووُ، وسووووف 

لوووك مسوووتحيال، سيصوووبح ال فقوووط ممكنوووا وقوووابال للتحقيوووق، بووول إنوووه سووويتحقق بالفعووول. توووزول، وموووا كوووان يبووودو 
وبهوووذه الطريقوووة يمكنوووك أن توووتخلص فوووي دقيقوووة مووون صوووعوبة كانوووت سوووتزعجك لسووونوات. أسوووتطيع أن أ كووود 
لووووك ذلووووك علووووى نحووووو جووووازم. ذلووووك يتوقووووف علووووى شوووويء واحوووود فقووووط: أن ترغووووب بصوووودق وإخووووالص فووووي 

ثووول يسوووري علوووى جميوووع األشوووياء، ابتوووداء مووون األموووراض البدنيوووة حتوووى أكبووور   الوووتخلص مووون المووورض. والم 
 الصعوبات الذهنية وأشدها تعقيداً.

 
 1951-2-5 حديع بتاريُاألم: 

 
 

 
 

 التخيل واإليمان 2-2-5
 

التخيووول قووووة تشوووكيل ذهنيوووة. وفوووي الواقوووع، الوووذين يعووووزهم التخيووول، ال يسوووتطيعون التشوووكيل ذهنيوووا 
ى فكووورهم. التخيووول وسووويلة عمووول فوووي غايوووة القووووة. لوووو كنوووت وال يسوووتطيعون إضوووفاء قووودرة محسوسوووة علووو

تشووكو موون ألووم فووي موضووع مووا علووى سووبيل المثووال، ولووو تخيلووت أنووك تجعوول األلووم يختفووي أو أنووك تزيلووه أو 
 تقضي عليه − أو أي تصورات شبيهة − فسوف تنجح في ذلك تماما. 

 
 1958-8-27: حديع بتاريُ األم
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أقووووا الوسوووائل للتوووأثير علوووى البووودن. أصوووحاب القلووووب البسووويطة واألذهوووان أحووود مووون الواضوووح أن اإليموووان 
البسوووطاء الوووذين لوووم يموووروا بتطوووور ذهنوووي عظووويم ومعقووود للغايوووة، ولكووونهم  –التوووي ال تتسوووم بالتعقيووود الزائووود 

 ً ً  يملكوووون إيمانوووا أولئوووك يملكوووون سووويطرة كبيووورة علوووى أجسوووامهم، كبيووورة حقوووا. وهوووذا هوووو السوووبب  — متوهجوووا
 تسووتعبدهمووع ت عظيمووة، شووخص غيوور اعتيووادي، ويتعجووب أحيانووا: "هووا هووو رجوول ذو تحقيقووا فووي أن الموورء

أتفوووه األشوووياء الماديوووة، فوووي حوووين أن ذاك الرجووول الوووذي هوووو علوووى قووودر كبيووور مووون البسووواطة، والوووذي يبووودو 
 خشن الطبع، يتميز بإيمان عظيم ويسلك من خالل الصعوبات والعقبات كالفاتح المنتصر!"

 
جوووالً ذا ثقافوووة عاليوووة ال يسوووتطيع أن يووو من، بلوووى، ولكووون ذلوووك أصوووعب بسوووبب هوووذا أنوووا ال أقوووول أن ر 

العامووول الوووذهني الوووذي يصوووعب إقناعوووه، والوووذي ينووواقض وينووواقش ويحووواول الفهوووم ويتطلوووب البوووراهين. ولوووذلك 
إيموووان مثووول هوووذا الرجووول أقووول نقووواء. مووون الضوووروري إذاً االرتقووواء إلوووى درجوووة أعلوووى فوووي حلوووزون التطوووور 

الوووذهني إلوووى المجوووال الروحوووي حيوووع يكتسوووب اإليموووان سووومة رفيعوووة جووودا بوووالطبع. موووا  والمووورور مووون المجوووال
بسووويطا للغايووة، ذا إيموووان متوووهج، قووود يتفوووق كثيووورا فووي تحكموووه علووى بدنوووه فووي الحيووواة  أعنيووه هوووو أن رجووالً 

اليوميوووة العاديوووة علوووى شوووخص  خووور علوووى درجوووة أعلوووى مووون التطوووور، وهوووذا "الوووتحكم" لووويس تحكموووا فوووي 
 بساطة حركة تلقائية.الحقيقة، ولكنه ب
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ال أرا كيووف يمكووون تشوووبيه مووونهج "اإليموووان فوووي الخاليوووا" بـوووـأكل شوووريحة مووون القمووور. لوووم يحصووول أحووود  
أبووودا علوووى شوووريحة مووون القمووور، ولكووون الشوووفاء بواسوووطة اإليموووان فوووي الخاليوووا حقيقوووة واقعوووة وقوووانون مووون 

ا. السوووبيل للحصوووول غوووه الكفايوووة، حتوووى فوووي غيووور مجوووال اليون بموووا فيوووقووووانين الطبيعوووة، وقووود أثُب وووت وبُوووره  
ووور المووورء علوووى الحصوووول عليهوووا وأن يووورفض الفتوووور أو اليوووأس  علوووى اإليموووان وكووول شووويء  خووور هوووو أن يُص  
أو التسووليم إلووى أن يحصوول عليهووا − هووذا هووو السووبيل الووذي أمكوون بووه الحصووول علووى كوول شوويء ]ذي قيمووة  

ً منوووذ أن ظهووورت كائنوووات مفكووورة وطا ً محوووة علوووى ظهووور هوووذه األرض العسووورة. أن نتفوووتح دائموووا للنوووور  ، دائموووا
وأن نووولي ظهرنوووا للظوووالم. أن ننبوووذ األصووووات التوووي تكووورر بإلحووواح: "لووون تقووودر ولووون تسوووتطيع، إنوووك عووواجز، 
وموووا أنوووت إال ألعوبوووة فوووي حلوووم" − فتلوووك هوووي أصووووات العووودو، وهوووي، بضوووجيجها وصوووريرها وصوووخبها، 

ئوووه ي موووا زالوووت فوووي سوووبيلها إلوووى التحقوووق، ثوووم تشوووير بصووولف المنتصووور وكبرياتَُحوووول بيننوووا وبوووين النتيجوووة التووو
علووووى صووووحة أطروحتهووووا. صووووعوبة المسووووعى شوووويء معووووروف، ولكوووون  دلوووويالً إلووووى جوووودب النتيجووووة وتتخووووذه 

 ً باإلنجوووواز، والتغلووووب علووووى  جووووديراً  "الصووووعب" لوووويس "المسووووتحيل" − و"الصووووعب" هووووو الووووذي كووووان دائمووووا
ل كل ما له قيمة في تا  ريُ األرض. الصعاب يَُشك  
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 االستخدام الصحيح للعقل 3-2-5
 

سوونجد، لوووو حاولنووا، أن العقووول يملوووك القوودرة علوووى التحووورر موون التعلوووق ويمكنوووه أن يتراجووع مووون البووودن،  
ً لووويس فوووي الفكووور فحسوووب، ولكووون فوووي الفعووول كوووذلك،  ولوووو صوووح التعبيووور، أن يتر ، أو باألصوووح اجوووع بووودنيا

 ً اكتووراع نحووو األشووياء التووي عوودم  موقووف*. يجووب أن نسووند العقوول فووي تحوورره موون التعلووق بووأن نتخووذ حيويووا
وووُص البووودن؛ فيجوووب أال نعطوووي نوموووه أو يقظتوووه، حركتوووه أو سوووكونه، ألموووه أو مسووورته، جوووودة صوووحته أو  تَخ 

ميوووة كبووورا. هوووذا ال يعنوووي أننوووا لووون − أه هشوووربو أكلوووه، أو تعبوووه، راحتوووه أو إرهاقوووهها، حيويتوووه أو أسوووو
نحفوووظ البووودن فوووي هيئوووة طيبوووة قووودر اسوووتطاعتنا؛ بووول يجوووب علينوووا أن نتجنوووب التقشوووف العنيوووف واإلهموووال 
المتعموووود لإلطووووار البوووودني. ولكوووون ينبغووووي كووووذلك أال نتووووأثر فووووي عقولنووووا بووووالجوع أو بووووالعطش أو بالتعووووب أو 

ياهووووا الرجوووول البوووودني والحيوووووي*، وأال بسوووووء الصووووحة وأال نعطووووي أمووووور الجسووووم األهميووووة التووووي يعطيهووووا إ
نعطووي الجسووم أكثوور موون أهميووة ثانويووة تمامووا وأدائيوووة محضووة. كمووا يجووب أال نسوومح لهووذه األهميووة األدائيوووة 
أن تتخوووذ أبعووواد الضووورورة؛ فيجوووب، علوووى سوووبيل المثوووال، أال نتصوووور أن نقووواء العقووول يتوقوووف علوووى األشوووياء 

لقيوووود علوووى موووا نأكووول ونشووورب تفيووود تقووودمنا الوووداخلي التوووي نأكلهوووا أو نشوووربها، علوووى الووورغم مووون أن بعوووض ا
فوووي مرحلووووة معينووووة ]موووون تطورنوووا الروحووووي ؛ وموووون الناحيووووة األخووورا يجووووب أال نسووووتمر فووووي االعتقوووواد أن 

رف أنشوووأته الطبيعوووة بوووين اعتمووواد الوووذهن أو حتوووى الحيووواة علوووى األكووول والشووورب هوووو أكثووور مووون عوووادة أو عُووو
لووه موون طعووام إلووى أقوول درجووة باتخوواذ عووادة مضووادة وعالقووة هووذه المبووادي. فووي الواقووع يمكوون تقليوول مووا نتناو

جديوووودة بوووودون أن يوووونقص النشوووواط الووووذهني أو الحيوووووي بووووأي شووووكل موووون األشووووكال؛ بوووول بووووالعكس يمكوووون 
تووودريبهما، وتطويرهموووا بحصوووافة نحوووو هموووة ونشووواط أكبووور بتعليمهموووا االعتمووواد علوووى منوووابع الطاقوووة الذهنيوووة 

أكثووور مووون االعتمووواد علوووى العوووون الضوووئيل الوووذي تسوووتمدانه  والحيويوووة الخفيوووة التوووي هموووا علوووى اتصوووال بهوووا،
 من الغذاء المادي....
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ض بالضووورورة للخطووور، كموووا أنوووه   أقصوووى موووا يمكننوووا عملوووه فوووي المجوووال الموووادي بالسوووبل الماديوووة ُمعَووورَّ
فووي البوودن مهوودد ويمكوون أن يووزول فووي أي وقووت  نتيجووة  مقيوود بحوودود؛ وحتووى مووا يبوودو كقوووة وصووحة تامووة

 ً ال  لتقلبوووات فوووي الوووداخل أو لهجموووة قويوووة أو صووودمة مووون الخوووار : الوصوووول إلوووى كموووال أعلوووى وأكثووور دواموووا
يوووأتي إال عنووودما نتخطوووى حووودودنا. أحووود االتجاهوووات لنموووو وعينوووا يجوووب أن يكوووون السووويطرة المتزايووودة مووون 

 الكيان.... فيواستجابته الواعية ل جزاء األعلى  الداخل أو من أعلى على الجسم وقدراته
 

لوووووو أمكووووون للوووووذهن أن يتكفووووول بوووووالغرائز وباألعموووووال التلقائيوووووة لطاقوووووة الحيووووواة والبووووودن والووووووعي  
ً  فيهوووا ويوووتحكم فيهوووا، ولوووو أمكووون أن يووودخل الفيزيوووائي* الووودقيق ، وإن صوووح التعبيووور، أن ويسوووتخدمها واعيوووا

 نيوووة تماموووا، فوووإن عمووول هوووذه الطاقوووات يصوووبح أكثووور كمووواالً يصوووبغ عملهوووا الغريوووزي والتلقوووائي بصوووبغة ذه
 ً ً  وأكثر وعيا  بذاته.  وأكثر إدراكا
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أقووورب موووا يكوووون إلوووى ذلوووك  يكوووون ، وهووووولكووون مووون الضوووروري أيضوووا أن يوووزداد الوووذهن كمووواالً 
عنوووودما يقوووول اعتموووواده علووووى العقوووول الفيزيووووائي* المعوووورض للخطووووأ، وعنوووودما يتخطووووى حتووووى الحوووودود التووووي 

دراك العقلووووي األكثوووور نظامووووا ودقووووة، وعنوووودما يووووتمكن موووون أن ينمووووو فووووي الحوووودس وأن يفرضووووها عموووول اإل
 يكتسب ر ية أوسع وأعمق وأقرب، ودفعة أكثر إشراقا إلرادة حدسية أعلى. 

 
يسووووتطيع العقوووول أن  نتصووووور إلووووى أي درجووووةموووون الصووووعب، حتووووى فووووي نطوووواق التطووووور الحووووالي أن  

يسوووتخدم طاقاتوووه. وإذا موووا واظوووب الوووذهن علوووى  يفووورض سووويطرته علوووى البووودن، أو إلوووى أي مووودا يسوووتطيع أن
االرتقوووواء إلووووى قوووودرات أعلووووى وعلووووى توسوووويع حوووودوده اآلدميووووة، يصووووبح موووون المسووووتحيل وضووووع أي حوووودود 
إلنجازاتوووه: لدرجوووة أنوووه قووود يبووودو ممكنوووا، فوووي إنجوووازات معينوووة، أن تتووودخل اإلرادة فوووي عمووول أجوووزاء الجسوووم 

 التلقائي.
 
ا التراجووووع، يصووووبح الجسووووم أكثوووور لدونووووة واسووووتجابة، أينمووووا تتراجووووع الحوووودود، وبالتناسووووب مووووع هووووذ 

 وأكثر صالحية لعمل الروح. أداة أكثر كماالً  بذلكويصبح 
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 الهدوء والسالم 4-2-5

 
 فيوووف التووووتر مووون كووولعشووور دقوووائق مووون الهووودوء الحقيقوووي، داخليووواً وخارجيووواً، أكثووور فاعليوووة فوووي تخ

 العون األعظم فاعلية يكمن في الصمت. أدوية العالم. 
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أنوووت ال تسوووتطيع النووووم ألن ذهنوووك غيووور هوووادي. صوووحتك رديئوووة ألن ذهنوووك غيووور هوووادي. هنووواك  
 إذا دواء وحيد لكل عللك: هدي ذهنك.

 
 خطاب لم ينشراألم: 

 

 
 

موووا: "كووون هادئوووا"،  قووود أعنوووي أشوووياء كثيووورة مختلفوووة مووون الواضوووح أننوووي عنووودما أقوووول لشوووخص  
تتوقوووف علوووى الشوووخص نفسوووه. ولكووون الهووودوء الوووذي ال غنوووى عنوووه هوووو الهووودوء العقلوووي، وهوووو فوووي العوووادة 
الهووودوء الوووذي يفتقووور إليوووه النووواس أكثووور مووون غيوووره. عنووودما أقوووول ألحووودهم: "كووون هادئوووا"، فأنوووا أعنوووي: تجنوووب 

هووودي مخوووك وكوووف عووون اللوووف والووودوران فوووي جميوووع تخيالتوووك أفكوووار القلوووق والهيوووا  واالنفعوووال، حووواول أن ت
 ومالحظاتك وتشكيالتك الفكرية*.
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  ً كوووان السوووبب:  المووونهج يختلوووف مووون شوووخص إلوووى  خووور، ولكووون المهوووم هوووو أن يشوووعر المووورء، أيوووا
سوووواء ألنوووه متعوووب أو مجهووود أو ألنوووه يرغوووب حقوووا فوووي السووومو فووووق الحوووال التوووي يعووويش فيهوووا، أن يووودرك 

يسوووتطيع المووورء أن يجووورب علوووى  ا الهووودوء، هوووذا السوووالم فوووي العقووول. بعووود ذلوووكويشوووعر بالحاجوووة إلوووى هوووذ
 حديع، ليحصل على النتيجة ]الهدوء الذهني ...الو منها قديمالالتوالي المناهج كلها، 

 
الهووودوء حالووووة إيجابيوووة جووووداً: هنوووواك سوووالم إيجووووابي؛ وهوووو لوووويس مجوووورد النقووويض موووون الخووووالف  

، قوووووالصوووراع، بووول إنوووه سوووالم فعوووال يرتوووب ويووونظم. هوووذا هوووو موووا أتحووودع و ي وقوووادر، يوووتحكم ويهووودي، ُمعووود 
ً  كووون خوووامالً : "اذهوووب لتنوووام، أعنووويعنوووه. عنووودما أقوووول لشوووخص موووا: "كووون هادئوووا"، فأنوووا ال  ، وامتنوووع وسووولبيا

 عما أعنيه!... أبعد ما يكونعن كل األعمال!"، فذلك 

 
 الهدوء الحقيقي قوة عظيمة... قوة عظيمة للغاية. 

 
 1956-11-17حديع بتاريُ األم: 

 

 
 

 كيف يمكن ترسيُ السالم والصمت في الذهن  
 

 أوال وقبل كل شيء، يجب أن ترغبهما.
وبعووود ذلوووك يجوووب أن تحووواول، ويجوووب أن تثوووابر، وتسوووتمر فوووي المحاولوووة.... تبووودأ بوووالجلوس فوووي  

: "السالم...السوووالم... هووودوء؛ وبووودال مووون أن تفكووور فوووي خمسوووين شووويء، تشووورع فوووي أن تقوووول وتكووورر لنفسوووك
 السوووالم.."  تتخيووول السوووالم والهووودوء. تتشووووق وتتووووق إليهموووا، وتووودعوهما للحضوووور. وبعووود ذلوووك،سكون...ال

، أن تكووورر فوووي هووودوء: "السوووالم، السوووالم، السوووالم." ال يزعجوووك سَّوووك وأنإذا موووا أتوووى شووويء وحووواول أن يَم  
تفعووول لوووو أردت  تنظووور إلوووى األفكوووار، ال تسوووتمع إليهوووا، أتفهوووم  يجوووب أال تعيووور انتباهوووك لكووول موووا يوووأتي. مووواذا

ل وووك مَ  ً  شوووديدا  الً لَوووأن توووتخلص مووون شوووخص يُم  تنوووأا عنوووه وتلتفوووت بعيووودا  !ال تسوووتمع لوووه، ألووويس كوووذلك  حسووونا
وتفكووور فوووي شووويء  خووور، وهوووذا هوووو موووا يجوووب أن تفعلوووه عنووودما توووأتي األفكوووار. يجوووب أال تنظووور إليهوووا أو 

ى إليهوووا أو تعيرهوووا أي اهتموووام، يجوووب أن تتصووورف كموووا لوووو كانوووت غيووور مو جوووودة. وبعووود ذلوووك تكووورر تُصوووغ 
طيلووة الوقووت كمووا يفعوول... كيووف يمكوون التعبيوور .. كمووا يفعوول األبلووه الووذي يكوورر نفووس الشوويء علووى الوودوام. 
حسووونا يجوووب أن تفعووول نفوووس الشوووويء؛ يجوووب أن تكووورر: "السوووالم، السووووالم، السوووالم." تجووورب ذلوووك لبضووووع 

ود فوووتجلس ]فوووي هووودوء  دقوووائق، ثوووم تفعووول موووا عليوووك أن تفعلوووه ]فوووي حياتوووك اليوميوووة . ومووورة أخووورا تعووو
عنووودما تتهيوووأ للنووووم. ذلوووك فوووي مقووودورك.  وتحووواول. افعووول هوووذا عنووودما تووونهض فوووي الصوووباح، وافعلوووه مسووواءً 

أن تهضوووم غوووذاءك جيووودا، تسوووتطيع فعووول ذلوووك لبضوووع دقوووائق قبووول األكووول. ال يمكووون أن  وإذا كنوووت تريووود موووثالً 
دوء وتكووورر: "السوووالم، تتصوووور كوووم سيسووواعد ذلوووك هضووومك! قبووول أن تبووودأ فوووي األكووول، تجلوووس لفتووورة فوووي هووو

ً السوووال كموووا لوووو كانوووت جميوووع أنوووواع الضوضووواء تغوووادرك وتوووذهب  م ، السوووالم.." فيصوووير كووول شووويء هادئوووا
ذلوووك يجوووب أن تواظوووب إلوووى أن يوووأتي  بعووودد ذراعيهوووا فوووي جميوووع االتجاهوووات(.  )األم تفووور...... بعيوووداً بعيوووداً 
ً تسوووتطيع فيووه أن تجلوووب الهووودوء  دون حاجووة إلوووى الجلووووس ]والتركيووزوقووت ]   ، ألنوووك سوووتكون فووي سوووالم أيوووا

 ً كووان مووا تقووول. عندئووذ لوون تزعجووك األفكووار، ألنهووا  لوون تقوودر علووى الوودخول ]بوول سووتظل  كووان مووا تفعوول وأيووا
بضوووع  ربموووا احتوووا  ذلوووك إلوووىفوووي الخوووار   )إشوووارة إلوووى مقدموووة الجبوووين(. وعندئوووذ تكوووون فوووي سوووالم توووام... 

 سنين. 
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دقيقتووووان أو ثوووالع دقوووائق؛ ذلووووك سوووهل للغايووووة.  ولكووون فوووي البدايووووة، ]تكفوووي  بدايوووة صووووغيرة جوووداً،
. مووون الصوووعب االحتفووواظ تفقووود هووودوءك، اً جهووودلكنوووك عنووودما تبوووذل األموووور المعقووودة تتطلوووب بوووذل الجهووود، و

 ً فوووي  للغايوووة بالهووودوء أثنووواء بوووذل الجهووود. البسووواطة التاموووة، عليوووك بالبسووواطة التاموووة... يجوووب أن تكوووون بسووويطا
يأتي اسوووتجابة لنووودائك. حسووونا، اتخوووذ السوووالم سوووصوووديق: الصوووديق هوووذه األموووور، كموووا لوووو كنوووت توووتعلم منووواداة 

م، أيها السالم...أقبل أيها الهدوء!"  والهدوء أصدقاًء وناديهما: "أقد 
 

 1954-9-8: حديع بتاريُاألم: 

 
  

 

 الكـيـان السـيـكـي*الحياة في   5-2-5

 
موووا ]مأعظوووم ة وبهجوووأشووود قووووة و كبووورأحيويوووة بنشوووعر أحيانوووا  تفسووور لمووواذاهنووواك أسوووباب كثيووورة 

، بعوووض النووواس يتمتعوووون فوووي الحيووواة العاديوووة، بفضووول ب نيَوووت هم بصوووفة عاموووةأوقوووات أخووورا ....  نشوووعر فوووي
والهيئوووة التوووي خلقووووا عليهوووا، بنووووع مووون االتسووواق موووع الطبيعوووة كموووا لوووو كوووانوا يتنفسوووون فوووي نفوووس  وتكووووينهم

 ، ويتجنبووونفووي عملهووم اإليقوواع معهووا، وعووادة مووا يكووون هوو الء مبتهجووين وراضووين علووى الوودوام، ينجحووون
باختصوووار، هووو الء هوووم الوووذين يعيشوووون فوووي تناسوووق موووع إيقووواع الحيووواة الكثيووور مووون المكروهوووات والكووووارع؛ 

بالنعمدددة الوووذي يعمووول و بدددالوعي اهلهدديوالطبيعووة. وإلوووى جانوووب ذلووك، هنووواك أيوووام نكوووون فيهووا علوووى اتصوووال 
ذ تصوووبح األشوووياء، التوووي ، وعندئوووالحضدددرةوعندئوووذ تصوووطبغ جميوووع األشوووياء بمسوووحة مووون هوووذا اهلهيدددة*، 

تبووودو لوووك عوووادة كليلوووة وغيووور مشووووقة، سووواحرة ومبهجوووة وغنيوووة بالمعرفوووة، نابضوووة بالحيووواة، ومفعموووة بالبشووور 
وسوووعادة، وأنوووك  والقووووة. وإذا كنوووت متفتحوووا ]لهوووذا الووووعي ولهوووذه الحضووورة ، تشوووعر أنوووك أكثووور قووووة وتحووورراً 

ا. عندئووذ تفهووم السووبب فووي كووون ملوويء بالطاقووة والنشوواط، ويكتسووب كوول شوويء ]فووي نظوورك  معنووًى ومغووز
 األشياء على ما هي عليه، وتساهم في الحركة العامة ]للكون . 

 
  ً فووي ذاتووك أو منقووبض الوونفس،  وفووي أوقووات أخوورا يغشوواك الضووباب لسووبب مووا، أو تجوود نفسووك سووجينا

وعندئوووذ يتبلووود حسوووك وتفقووود جميوووع األشوووياء نكهتهوووا وتشوووويقها وقيمتهوووا، وتصوووبح ككتلوووة مووون الخشوووب تمشوووي 
 ى قدمين.عل
 

أمووا  لووو نجحووت فووي االتحوواد الووواعي بكيانووك السوويكي*، فيمكنووك أن تكووون دائمووا فووي تلووك الحالووة موون  
*. وعنووودما الحضدددرة اهلهيدددةموووع  والتواصووولالتفوووتح والتقبووول والبهجوووة الداخليوووة والطاقوووة والتقووودم والمناجووواة 

كتسووب كوول شوويء مغووزاه ، تراهووا فووي كوول مكووان وفووي جميووع األشووياء، ويمعهدداتكووون فووي مناجوواة ومشوواركة 
 الحقيقي.

 
علوووى أي العوامووول يتوقوووف هوووذا ]االخوووتالف فوووي الووووعي فوووي أوقوووات مختلفوووة  .... علوووى إيقووواع داخلوووي،  

 وربما على جود وفضل رباني، وعلى أي حال، على التفتح والقدرة على تلقي ما يفوقك ويتخطاك.
 

 1956-9-26حديع بتاريُ: األم: 
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م فوووي مكوووان عميوووق وبعيووود بوووداخلنا ألن الراحوووة والسوووالم ينتميوووان إلوووى نحووون نشوووعر بالراحوووة والسوووال
الكيووووان السوووويكي*، والكيووووان السوووويكي موجووووود فووووي أعماقنووووا الدفينووووة، تحووووت غطوووواء موووون الووووذهن والكيووووان 
الحيوووووي*. عنوووودما تمووووارس التأموووول، تتفووووتح للكيووووان السوووويكي، وتعووووي وجووووود وعيووووك السوووويكي فووووي أعماقووووك 

الم . لكووووي تصووووبح الراحوووووة والسووووالم والسووووعادة قويووووة ومسوووووتقرة وتشووووعر بهووووذه األشووووياء ]الراحوووووة والسوووو
ومحسوسووة فووي كووول الكيووان وفوووي البوودن، يجوووب أن تسووتمر فووي التعموووق إلووى أعمووواق أبعوود مووون ذلووك وتجلوووب 

 منها قوة الكيان السيكي بأكملها إلى الكيان البدني.
 

  738:23مكتبة العيد المئوي لشري أوروبيندو: شري أوروبيندو: 

 
 

 
 

والمعرفوووة التلقائيوووة موجوووودان فوووي الكيوووان السووويكي* وهموووا ينتشوووران مووون هنووواك إلوووى العقووول السوووالم 
التشوووبع فوووي الووووعي الفيزيوووائي* الخوووارجي، وهووووي تحوووواول  تكوالكيوووان البووودني. صوووعوب والكيوووان الحيووووي

تجلوووب الهيوووا  والتملمووول ]مووون هنووواك  طووووراً إلوووى عقووول البووودن*، وطووووراً إلوووى األعصووواب، وأحيانوووا فوووي 
يوووة. ولكووون كووول هوووذه األشوووياء يمكووون ويجوووب أن توووزول. حتوووى األموووراض يمكووون أن توووزول صوووورة علوووة بدن

كليووواً بنموووو السوووالم والقووودرة فوووي األعصووواب والخاليوووا البدنيوووة:  الم المعووودة، ضوووعف العينوووين وجميوووع األشوووياء 
 األخرا.

 

 1457:24مكتبة العيد المئوي لشري أوروبيندو: شري أوروبيندو: 

 
 

 
 

الموووورض حتووووى قبوووول أن يوووودخل موووون تووووأثير نشووووعر بسوووويكي، نسووووتطيع أن عنوووودما يسووووتيقظ الكيووووان ال
الموووورض الجسووووم. وعندئووووذ ال نفطوووون إلووووى الموووورض فحسووووب، بوووول نعوووورف أيضووووا أي األعضوووواء سوووويكون 

َّق ي الهجمة بمعونة   .القوة األعل عرضة للهجوم ونستطيع أن نَت
 

 29: أحاديع المساء، شري أوروبيندو

 

 
 

ة وبووودون توووردد أو تشوووكك، إال إذا اتخوووذت كعوووادة أن تَووودُخل لووون تسوووتطيع أن تقووووم بأعمالوووك فوووي ثقووو
وووع ]كووول األموووور  إلوووى الووووعي السووويكي البووواطني وأن تدعوووه يقووورر لوووك مووواذا سوووتفعل.  فوووي ذاتوووك وأن تُرج 

 عندئذ ستعرف ماذا ينبغي أن تفعل، ولن يكون هناك مجال لجدل....
 

أماموووك كووول أموووور الحيووواة وفيموووا عووودا ذلوووك، لوووو اعتووودت الدراسوووة والمالحظوووة بانتظوووام، فسوووتجد  
الصووغيرة التووي تكوورر نفسووها باسووتمرار، فأنووت لووم تعوود تريوود أن تعوويش بصووورة  ليووة بحكووم العووادة، بوول تريوود 

 ً وأن تسوووتخدم إرادتوووك. حسووونا، سوووتجد أنوووك تواجوووه فوووي كووول دقيقوووة مشوووكلة أنوووت غيووور قوووادر  أن تعووويش واعيوووا
ة − تظهوور لَّووي جسوومك − مووا نسووميه ع  علووى حلهووا. أعنووي موون الناحيووة البدنيووة البحتووة. خووذ صووعوبة معينووة فوو

كتوعوووك أو إحسووواس بمشوووقة؛ أي أنهوووا ال تبلوووغ مرحلوووة المووورض، بووول هوووي مجووورد توعوووك وضووويق وشوووعور 
. لووو كنووت عندئووذ ال تملووك هووذه المعرفووة السوويكية التووي تجعلووك تفعوول مباشوورة مووا بووأن شوويئا مووا ال يعموول جيووداً 

ك وموووا تظنوووه معرفتوووك وعلموووك، إذًا... يجوووب عملوووه وبووودون جووودال، وإذا أردت أن ترجوووع األمووور إلوووى ذهنووو
]األم لووووم تكموووول هووووذه الجملووووة، ولكوووون المقصووووود، كمووووا سيتضووووح موووون سووووائر الوووونص، هووووو أن التغلووووب علووووى 

 الصعوبة بدون معرفة سيكية سيكون صعبا للغاية ...
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 موووواذا:  "أنووووت تشووووعر بتوعووووك أو بموووورض فتتسوووواءلاعتبوووور هووووذه الحالووووة موووون المجووووال الطبووووي: ] 
 ".... أتنوووواولينبغووووي أن   ي الطعووووامك   أغيوووور نظووووام الغووووذاء  أاذا الوووودواء أم ذ خووووذ هوووو  ينبغووووي أن أفعوووول

سوووتنظر فوووي األمووور. لوووو لوووم تكووون علوووى علوووم إال بعووودد صوووغير مووون المبوووادي األوليوووة، سووويكون اتخووواذ القووورار 
إلوووى حووود موووا. ولكووون لوووو تصوووادف أن كنوووت قووود درسوووت قلووويال وتعلموووت، دعنوووا نقوووول أنوووك تعلموووت  سوووهالً 

تلفوووة للعوووال ، ال أكثووور مووون ذلوووك... وهوووي، كموووا تعلوووم، تختلوووف مووون بلووود إلوووى  خووور؛ األنظموووة الطبيوووة المخ
هووووذه  ثليووووة* وهووووذا وذاك.فهنوووواك علووووى سووووبيل المثووووال، نظووووام المعالجووووة اإلخالفيووووة* ونظووووام المعالجووووة الم  

األنظمووووة تنصووووحك بأشووووياء متضوووواربة: أحوووودها ينصووووحك بشوووويء مووووا، واآلخوووور ينصووووحك بووووالعكس تمامووووا. 
: "أهوووم شووويء فوووي حوووين يقوووول الوووبعض اآلخووورس: "ال تفعووول هوووذا، افعووول ذاك"، وربموووا يقوووول لوووك بعوووض النوووا

مشوووكلة وتتسووواءل: "أيووون لوووي بعلوووم ]يسوووعفني  فوووي ل هوووذا!" ، وبوووذلك تجووود نفسوووك إزاء هووو أال تفعووول ذاك، افعووو
   أنا ال أعلم شيئا!"ويساعدني على اتخاذ القرار الصحيحكل هذا 

 

يوووره يعلوووم؛ وهوووو ال يخطوووئ. كيانوووك السووويكي موووا يَعلَوووم فيوووك هوووو كيانُوووك الَسووويكي وال شووويء غ  
ل ك مباشوورة وعـيُووسَ  ، فإنووه يجعلووك محاجوواةولووو أطعتووه بوودون نقوواش و ،لووى الفووور]على مووا ينبغووي أن تفعلووه د 

ً تفعل الصواب. ]أما لو اعتمدت على أجزاء الكيان األخرا    .فلن تجد لنفسك مخرجا
 

   1955-6-29األم: حديع بتاريُ 
 

 
 

موون  كسوورر، حتووى فووي الحوووادع. خووذ مووثال هووذه الحالووة: أنووت تنزلووق وتقووع. هنوواك هنوواك لحظووة اختيووا 
، ]وبنوووواء علووووى فووووي تلووووك اللحظووووة سوووويكون لووووك االختيووووارثانيووووة  بووووين لحظووووة االنووووزالق ولحظووووة الوقوووووع. 

وعيووووك أن  لووووذلك يجووووب أن يكووووونتافهووووة أو خطيوووورة.  وهوووول ستصووووبح  الحادثووووة تطووووور اختيووووارك سوووويتوقف
ون علوووى اتصوووال دائوووم بكيانوووك السووويكي* − إذ أنوووك ال تملوووك الوقوووت الكوووافي متيقظوووا للغايوووة ، ويجوووب أن تكووو

بالفعووول. بوووين لحظوووة االنوووزالق واللحظوووة التوووي تكوووون فيهوووا  لتنشوووئ هوووذا االتصوووال، يجوووب أن تكوووون متصوووالً 
السووويكي* قويوووا بالدرجوووة الكافيوووة، سوووتكون حادثوووة تافهوووة ولووون األرض، لوووو كانوووت تشوووكيلك الفكوووري* وعلوووى 

وصوواح: "أواه، لقوود  ، كمووا هووي عادتووه،للتشووا م لووو استسوولم الووذهن فووي هووذه اللحظووة تكووون لهووا عواقووب. أمووا
انزلقوووت!"، فسوووتكون للحادثوووة عواقوووب... ذلوووك يحووودع فوووي كسووور مووون الثانيوووة، ال فوووي دقيقوووة، إنوووه كسووور مووون 
ثانيووة؛ وفيووه تسووتطيع أن تختووار. ولووذلك يجووب أن تكووون متنبهووا للغايووة فووي كوول دقيقووة موون حياتووك!  فووي هووذا 

الثانيوووة سووويكون لوووك االختيوووار: فيوووه تسوووتطيع أن تمنوووع حادثوووة مووون أن تصوووبح خطيووورة، وتسوووتطيع  الكسووور مووون
 ً موون أن يووودخلك. االختيووار لوووك دائمووا، ولكووون لكسوور مووون الثانيووة فقوووط ويجووب أال تفوتوووك. لوووو  أن تمنووع مرضوووا

 فاتتك، يكون األمر قد أفلت من يدك.
 

  هل يمكن استرجاع الفرصة فيما بعد  )ضحك(  
 

هنووواك لحظوووة أخووورا.... لنفتووورض أنوووك وقعوووت وأنوووك قووود تأذيوووت بالفعووول؛ ال توووزال هنووواك لحظوووة  فيموووا بعووود،
 ُ ً ي  وووغَ تسوووتطيع أن ت وتوووزول  ر فيهوووا مسوووار األموووور إلوووى أحسووون أو إلوووى أسووووأ، فإموووا أن يكوووون األمووور عارضوووا

ً حتوووى  وأ  ثووواره السووويئة بسووورعة، أو أن يكوووون خطيوووراً  إلوووى أقصوووى حووود. ال أدري إن كنوووت الحظوووت  عصووويبا
وقووووع احتموووال لعوووض النووواس ال يضووويعون أبووودا أي فرصوووة لوقووووع حادثوووة. فوووي كووول مووورة يكوووون فيهوووا أن ب

. فوووي كووول مووورة يحتمووول فيهوووا أن تكوووون الحادثوووة حادثوووة، تقوووع لهوووم حادثوووة. وحووووادثهم ال تكوووون عاديوووة أبوووداً 
خطيووورة، تكوووون كوووذلك. عوووادة يقوووول النووواس عووون هووو الء فوووي الحيووواة ]العاديوووة : "أوه! إنوووه سووويء الحوووظ، إنوووه 

نحووووس، إن زهووور النووورد يتحوووالف ضوووده بالفعووول" ولكووون كووول ذلوووك جهووول. األمووور يتوقوووف كليوووة علوووى عمووول م
ُضووووهم للموووووت بوووودون خوووودش؛ و خوووورون تصووووادفهم  الوووووعي .... هنوووواك قوووووم يخرجووووون موووون حوووووادع تُعر  

  حوادع غير خطيرة ولكنها تصبح خطيرة.
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لووووذهن. فربمووووا كانووووت أفكووووار ولكوووون ذلووووك ال يتوقووووف علووووى الفكوووور، أو علووووى الطريقووووة العاديووووة لعموووول ا 
ووووك لوووويس هنووووا. إنهووووا لحظووووة االختيووووار − أن  هوووو الء القوووووم ال تقوووول فووووي طيبتهووووا عوووون أفكووووار أولئووووك − الَمحَّ
يعوووورف الموووورء كيووووف يتصوووورف بالطريقووووة الصووووحيحة فووووي الوقووووت الصووووحيح. أسووووتطيع أن أضوووورب مئووووات 

 األمثلة. إنه أمر مشوق للغاية.
 

ي بعووض النووواس متووويقظ ومتنبوووه لدرجوووة أنهوووم ال يغفلوووون وعووو .األموور يتوقوووف كليووواً علوووى الطبوووع والخلوووق 
 ً القددددوة يسووووتنجدون أو يبتهلووووون إلووووى  أبوووودا، وهووووم متيقظووووون فووووي داخلهووووم. وفووووي اللحظووووة المناسووووبة تمامووووا

ً اهلهيددة التووي يحتوواجون فيهووا العووون. وبووذلك يُصووَرف عوونهم  *. ولكوونهم يفعلووون ذلووك فووي نفووس الثانيووة تمامووا
مووون الممكووون أن ي قتَلووووا، ولكووونهم خرجووووا سوووالمين تماموووا. و خووورون، الخطووور، وتمووور الحادثوووة بسوووالم. كوووان 

 ً مووون وعووويهم  علوووى العكوووس، بمجووورد أن يصووويبهم أتفوووه خووودش، يختووول شووويء موووا فوووي كيوووانهم، ويوووتمكن تلقائيوووا
قوووود وتافهووووا، مجوووورد التووووواء فووووي السوووواق، وإذا بالسوووواق  ضوووورب موووون التشووووا م أو االنهزاميووووة.  كووووان أمووووراً 

وووَرت فوووي اللحظوووة التاليوووة.  لوووم يكووون هنووواك مووودعاة لوووذلك، وكوووان مووون الممكووون جووودا أن تَُصوووان سووواقُهم مووون كُس 
  الكسر. 

 

  
كوووان مووون الممكووون أن يتحطمووووا  :لووودور الثووواني خووورون ينهوووار السُووولَّم مووون تحوووتهم وهوووم يتسووولقون إلوووى ا 

علوووى األرض، ولكووونهم يخرجوووون مووون الحادثوووة بووودون أي ضووورر، ويجووودون أنفسوووهم راقووودين عووول األرض 
، ولكوون هكووذا تسووير األمووور ر. كيووف أمكوونهم فعوول ذلووك  قوود يبوودو هووذا مووذهالً يََمس ووهم الُضووسووالمين تمامووا لووم 

 معهم. أستطيع أن أعطيكم أسماءهم؛ ما أقصه عليكم وقائع حدثت بالفعل....
 

  ً ، ولكنوووه لوووم يموووت ألن وعيوووه تجووواوب بسووورعة كوووان مووون المفوووروض أن يمووووت فعوووالً  عرفوووت شخصوووا
ا بطريووق الخطووأ، وبوودال موون أن يأخووذ جرعووة واحوودة موون دواء معووين، أخووذ اثنتووي  فائقووة. كووان قوود تنوواول سُوومَّ

ا؛ كوووان المفوووروض أن يتوقوووف القلوووب وأن يمووووت. وموووع أن تلوووك الحادثوووة قووود  عشووور، فأصوووبح الووودواء سُووومَّ
 ً  يرزق! فقد كان رد فعله الرد الصحيح. وقعت قبل سنوات عديدة، فهو مازال حيا

 
جووووزات. ولكنهووووا ليسووووت معجووووزات: إنهووووا وعووووي لووووو قصصووووت هووووذه األشووووياء، سيسووووميها النوووواس مع 
 متيقظ.

 
 1953-12-23حديع بتاريُ األم: 

 
 

 
 

يسوووووود وراء الخليقوووووة كلهوووووا )أنوووووا أتكلوووووم عووووون الخليقوووووة الماديوووووة( صووووومت توووووام، وهوووووو لووووويس نقووووويض  
هوووذا الصووومت تريووواق . تاموووةفوووي نفوووس الوقوووت ال حركيوووة هوووو الضوضووواء، وإنموووا هوووو صووومت إيجوووابي،  و

ولكووون حوووس األبديوووة أفضووول منوووه وفيوووه حوووالوة وعذوبوووة ليسوووت فوووي الصووومت؛  رائوووع لالضوووطرابات والعلووول.
 ً بوووالحالوة والعذوبوووة )ولكنهوووا ليسوووت الحوووالوة والعذوبوووة كموووا  فاإلحسووواس باألبديوووة يتضووومن أيضوووا إحساسوووا

نفهمهووا(. فهووو الراحووة التامووة، بمعنووى أنووه ال موودعاة لووه ألن يتغيوور أو أن ينتهووي أو أن يبوودأ موون جديوود. تلووك 
ة  همووووا خيوووور تريوووواق هووووو كاموووول فووووي حوووود ذاتووووه. وهووووذان ]الصوووومت واإلحسوووواس باألبديووووهووووي طبيعتووووه، و

 : السالم، السالم المجرد، ال يكفي في جميع األحوال.الضطرابات والعللل
 

 1963-8-7: حديع بتاريُاألم: 
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 وصعوباته تحويل الطبيعة  6
 
ل 1-6  التـََحـو 
 

 ليأخذ مكان الوعي األدنى. الحيوي والبدن ال هن وال يان في الوعي األعل معناه نزول  التحول 
 

 1143:24أوروبيندو  شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري
 

 
 

مصوووطلح "التحوووول" مفهومووواً خاصووواً: تغيووور فوووي الووووعي جوووذري وشوووامل ومووون نووووع  ضوووفي علوووىأنوووا أ 
ر شوووموالً مووون معوووين مصووومم لكوووي يأخوووذ التطوووور الروحوووي للكيوووان خطووووة إلوووى األموووام، خطووووة أعظوووم وأكثووو

 تلك التي حدثت عندما ظهر كائن يَعقـ ل ألول مرة في عالم الحيوان الحيوي المادي.
 

  98:22 أوروبيندو شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري
 

 
 

سوووالم الحقيقوووي والووودائم لووون يتحقوووق علوووى األرض إال بإنمووواء وترسووويُ وعوووي وحووودة اإلنسوووانية. كووول ال 
ي إلوووى هوووذا الهووودف مرغوبوووة، علوووى أال ننسوووى أن مفعوووول الوسوووائل الخارجيوووة محووودود الوسوووائل التوووي تووو د

للغايوووة، ولكووون، علوووى أي حوووال، أهوووم هوووذه الوسوووائل والوسووويلة التوووي ال يمكووون االسوووتغناء عنهوووا هوووي تغييووور 
 الوعي البشري نفسه وتنويره وتحويله.

 

 :5، ص 15، األعمال المجتمعة ل م، المجلد األم

 

 
 

ل الحياة.الح ةالروحاني   قة تَُحــ و 

 هــدف الَخـلـ ق.ل: و  حَ التَ  

ل.العالم الجديد   : نـتـيـجـة التـَـحـَو 
 

 25، ص 15، األعمال المجتمعة ل م، المجلد األم

 

 
 

 : ذلك ال غنى عنه لتحقيق التحول.باستمرار ال  -الواحدتذكر  
 

ً  ببسووواطةكووون   ك شووووطاً بعيوووداً علوووى طريوووق ذلوووك سووووف يحملووو  – ال ددد -لواحددددلفوووي طاعتوووك  صوووادقا
 التحول.

 

وووـت كووول الضوضووواء الخارجيوووة، تطَّلوووع إلوووى معونوووة   افوووتح نفسوووك لوووه علوووى جميوووع ال ددد ، -الواحددددَسك  
علوووى  ى نحوووو فعوووالعلوووال ددد  -واحددددالالمسوووتويات عنووودما يوووأتي، وسوووـل م نفسوووك لنفووووذه وعملوووه: عندئوووذ تعمووول 

 تحولك.تحقيق 
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. وهوووو يملوووك هوووذه القووودرة تحديوووداً ألنوووه وهوووب اهلهدددي الحدددس مووون التحويددد علوووى  أقووودرقووووة  ال توجووود 
نفسوووه إلوووى العوووالم وتجلوووى فوووي كووول مكوووان مووون أجووول تحويووول العوووالم. وهوووذا الحوووب قووود غووورس نفسوووه ال فوووي 

وووع العوووالم إلوووى  األصووولية. ولوووذلك فإنوووك  الحقيقدددةاإلنسوووان فحسوووب، بووول فوووي جميوووع ذرات الموووادة لكوووي يُرج 
 القدرة على التحول. ، تتلقى منهلحس اهلهيلبمجرد أن تفتح نفسك 

 
 27، ص 15، األعمال المجتمعة ل م، المجلد األم

 

 
 

 مرحلة هامة على طريق التحول.تلك : بكل ما فيه الحيوي ككيانأن تهب  
 

 التنازل عن الشهوات العاطفية ضرورة ال يمكن االستغناء عنها للتحول. 
 

لهوووي، بووول يجوووب أن يشووواركهم البووودن فوووي ال يكفوووي أن يتطلوووع الوووذهن والكيوووان الحيووووي إلوووى التحوووول اإل 
 ذلك.
 

 المرونة البدنية شرط من الشروط الهامة للتحول. 

 
 *.النور السيكيأول الخطوات نحو تحويل البدن هي تنوير حركات البدن ب 

 
 :2، ص 15، األعمال المجتمعة ل م، المجلد األم

 

 
 

أمووا موون هووم غيوور مسووتعدون بعوود،  الووذين هووم مسووتعدون للتحووول يسووتطيعون القيووام بووه فووي أي مكووان، 
 .الذي يقيمون فيهمكان ال اً كانأي فإنهم ال يقدرون على القيام به

 
 115، ص 15، األعمال المجتمعة ل م، المجلد األم

 

 
 

 ال تنس أن النجاح في اليوغا يتطلب بدناً قوياً وصحيحاً. 
 

ً عمووول بووودنيوأن ي ضوووع لحيووواة نشوووطة ومنتظموووةولبلوووول ذلوووك يجوووب أن يتووودرب البووودن وأن يخ  ويأكووول  ا
 .جيداً وينام جيداً 

  
 الصحة الطيبة ضرورية لتحقيق التحول. 

 
 115، ص 15، األعمال المجتمعة ل م، المجلد األم

 

 
 

وووُر علوووى حقيقوووة أن الجهووود الوووذي يبذلوووه المووورء لكوووي يحقوووق فوووي نفسوووه وعوووي   وموووا يتبوووع  الوحددددةأنوووا أص  
 لية بمراحل من إلقاء الخطب وكتابة المقاالت.ذلك من تحول في عمل المرء ونشاطه أكثر فاع

 
 65، ص 15، األعمال المجتمعة ل م، المجلد األم
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 قدرة الصمت تفوق قدرة الكلمات مهما كانت بالغتها. أعظم التحوالت تحققت في صمت التركيز. 

 
 366، ص 17، األعمال المجتمعة ل م، المجلد األم

 

 
 

بوونفس البسوواطة التووي يوورا بهووا  ال دد -الواحدددم يقوودر الموورء فيووه علووى ر يووة أعتقوود أنووه سوويأتي يوووالمريوود:  
موجوووود فوووي كووول مكوووان"   ال ددد -لوحددددااألشوووياء األرضوووية وعندئوووذ لووون يكوووون هنووواك ضووورورة لهتووواف: " 
 ألن ر يته ستكون تجربة عادية. – 

 

إليوووه هوووو  لوووو كوووان التحقيوووق سيقتصووور علوووى هوووذا فقوووط، لموووا كوووان يسوووتحق الوووذكر. موووا ننتظوووره ونتشووووقاألم: 
 تحول شامل للحياة على األرض.

 
 154، ص 16، األعمال المجتمعة ل م، المجلد األم

 

 
 

أفضووول شووويء بالنسوووبة لكووول فووورد هوووو أن يتقووودم فوووي صووودق وإخوووالص. الصوووعوبات الماديوووة جوووزء مووون  
 عمل التحول وينبغي تحملها في هدوء.

 
 353، ص 16، األعمال المجتمعة ل م، المجلد األم

 

 
 

: "القووووة التوووي لوووو اسوووتوعبها المووورء فوووي مريووود:  تأخوووذ هيئوووة شوووهوات حيويوووة، هوووي نفوووس الجهددد  لقووود كتبوووت 
القووووة التوووي تمثووول، فوووي هيئتهوووا النقيوووة، القووووة المحركوووة نحوووو التحوووول. هووول هوووذه القووووة المحركوووة هوووي قووووة 

 التطلع  ولو كان األمر كذلك، هل يمكنني أن أقول أن التطلع شهوة مطهرة "

 
ول مووا تشوواء علووى شوورط أن تكووون علووى علووم بمووا تقووول. الكلمووات ال تهووم كثيووراً، مووا يهووم األم: يمكنووك أن تقوو

 هو التجربة وصدق هذه التجربة.

 
 
 321، ص 16، األعمال المجتمعة ل م، المجلد األم
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 صعوبات التحول 2-6

 

أو طريوووق  موون الخطوووأ أن نظووون أن أيووواً مووون سوووبل اليوغوووا سووهل وميسووور، أو أن أيووواً منهوووا طريوووق ملكوووي 
نظووووام "لـتَعَلووووـ م اليوغووووا بسووووهولة" أو "لووووـتعلم  ، أو أنووووه يمكوووون أن يكووووون هنوووواكاأللوهيددددةمختصوووور لبلووووول 

اليوغووووا بوووودون دموووووع" علووووى نمووووط "تعلووووم الفرنسووووية بسووووهولة" أو "تعلووووم الفرنسووووية بوووودون دموووووع"!  ربمووووا 
لتووي تجوواوزت بطريقوووة اتووتمكن قلووة موون األرواح العظيمووة التووي سووبق إعووودادها فووي أشووواط حيوواة سووابقة، أو 

المقووودرة الروحيوووة العاديوووة مووون بلوووول التحقيووووق بسووورعة أكبووور، وقووود تكوووون للوووبعض تجوووارب توووورفعهم  موووا
معنويووا فووي مرحلوووة مبكوورة ]مووون الممارسووة  ولكووون بلووول الكمووال فوووي طريووق مووون طوورق اليوغوووا، أيوواً كوووان، 

مكووون أن ينوووال المووورء توووا  ال يتوووأتى، بالنسوووبة لمعظوووم الممارسوووين، إال بعووود سوووعي طويووول وشووواق ومثوووابر. ال ي
النصوور الروحوووي بووودون صووراع، أو أن يبلوووغ القموووم بووودون الصووعود ومشوووقته. علوووى كوول هوووذه الطووورق ينطبوووق 

 القول: " الطريق صعب والخطو عليه كالخطو على شفرة الموس."
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هووودف إلوووى يي مسوووعى علوووى هوووذه الدرجوووة مووون العسووور فوووكليووواً اعب ال يمكووون تجنوووب الشوووكوك والمصووو 
يَّوووالتحويووول طبيعوووة االنسوووان مووون طبيعوووة عاديوووة إلوووى طبيعوووة روحيوووة، وإلوووى اسوووتبدال  التوووي الظاهريوووة  م  ـق 

وتجاربوووه السوووطحية بقووويم وتجوووارب أقووول سوووطحية وأكثووور عمقووواً. ولكووون الشوووكوك والصوووعاب ال يووو من بهوووا 
صوووى موووداها؛ بووول التغلوووب يكوووون بووواألحرا عووون طريوووق التراجوووع منهوووا يمكووون التغلوووب عليهوووا بتركهوووا تبلوووغ أق

كوووون للصووووت الوووذي موووازال ضوووعيفاً بوووداخلنا فرصوووة ألن يُسوووَمع يم السوووماح لهوووا بوووأن تجرفنوووا؛ عندئوووذ وعووود
 ب أن تفسوووح ن الخوووار . النوووور الوووذي يجووووألن يُغَطوووـ  ي علوووى األصووووات الصووواخبة والحركوووات القادموووة مووو

؛ نوووور العقووول الخوووارجي ال يكفوووي بوووأي حوووال الكتشووواف القووويم الداخليوووة أو هوووو النوووور مووون الوووداخل المجووواللوووه 
 للحكم على صدق التجربة الروحية.
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  ابـئـتـكاال 1-2-6
 

 كووول مووون يووودخلون الطريوووق الروحوووي يجوووب أن يواجهووووا مصووواعب ومحووون الطريوووق، تلوووك التوووي تنبوووع 
مووون طبيعوووتهم الشخصوووية وتلوووك التوووي توووأتي مووون الخوووار . مصووواعب الطبيعوووة تعوووود موووراراً وتكوووراراً إلوووى أن 

الشووووجاعة والصووووبر لمواجهووووة هووووذه  يمكوووون االسوووتعانة بكوووول موووونوهنووووا يوووتمكن الموووورء موووون التغلووووب عليهووووا؛ 
المصووواعب. ولكووون الجوووزء الحيووووي* يميووول إلوووى االنقبووواض والكآبوووة عنووودما تلووووح المصووواعب والمحووون. هوووذا 
لووويس شووويئاً خاصووواً بوووك وحووودك، وإنموووا يسوووري علوووى جميوووع الممارسوووين − كموووا أنوووه لووويس دلووويالً علوووى عووودم 
الصوووالحية للممارسوووة وال يبووورر اإلحسووواس بوووالعجز. ولكووون يجوووب أن تووودرب نفسوووك علوووى تجنوووب االنقبووواض 

 لتساعدك. ]اإللهية  وعلى استدعاء قوة األم 

 

ين مووون مصووويرهم الروحوووي. وإذا فشووول أي يحوووق لكووول مووون يثوووابرون علوووى الطريوووق أن يكونووووا واثقووو  
مووونهم فوووي تحقيوووق مصووويره، فوووذلك لووون يكوووون إال ألحووود سوووببين: إموووا ألنوووه غوووادر الطريوووق أو ألنوووه حووواد عووون 

 االعتماد الصادق على األلوهية بسبب إغراء أو طموح  أو غرور  أو رغبة، إلى  خره.
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القاعوووودة فووووي اليوغووووا هووووي أال تسوووومح لالنقبوووواض بووووأن "يقبضووووك"، أن تتراجووووع منووووه وتتقصووووى سووووببه  
يكووون عيبوواً حيويوواً* فووي مكووان مووا، أو تسووواهالً  قوود فالسووبب دائمووا موجووود فووي أنفسووونا، وتزيوول هووذا السووبب،

و ُخي بَوووت. فوووي قبوووول حركوووة خاطئوووة، أو شوووهوة تافهوووة تسوووبب نكوصووواً ]فوووي اليوغوووا  سوووواء ألنهوووا أرضووويت أ
فووي اليوغوووا كثيوووراً موووا يسوووبب إرضووواء شوووهوة أو السوووماح بحركوووة خاطئوووة نكوصووواً أشووود نكوووراً مموووا لوووو ُخي  بَوووت 

 الرغبة.
 

مووا أنووت فووي حاجووة إليووه هووو أن تعوويش علووى عمووق أكبوور داخليوواً، وأن تعوويش أقوول فووي الكيووان الحيوووي  
ض لهوووذه الهوووزات. أموووا الكيوووان السووويكي ماقنوووا، فهوووو ال يتوووأثر بهوووا، وهوووو فوووي أقصوووى أع *الخوووارجي* الُمعووورَّ

وينظووور إلوووى حركوووات السوووطح التافهوووة علوووى أنهوووا أشوووياء دخيلوووة علوووى  ال ددد -الواحددددراسوووُ فوووي قربوووه مووون 
 الكيان الحقيقي.
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وووويُ الكآبووووة واالنقبوووواض   ً رَّ ض  البوووواب  انفتحوووويالطاقووووة، و اندبووووديالوووووعي، و انخفضوووويا مووووألنه ان دائمووووا
 للقوا المعاكسة.
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لوووم أكووون أشوووير إلوووي  ال ددد -الواحددددولنوووداء  يلنوووور الروحووولعنووودما تحووودثت عووون ضووورورة اإلخوووالص  
فوووي كووول  نووواعضووورورة االمتشووويء فوووي الماضوووي أو إلوووي تقصوووير مووون ناحيتوووك. بووول كنوووت ببسووواطة أ كووود 

ً مواجهتهووووا ضوووورورة إيحوووواءات أو دوافووووع أو إغووووراءات واألزمووووات والهجمووووات عوووون اإلصووووغاء ألي   جميعووووا
"أنوووا   أن نقوووول فوووي كووول حووواالت الشوووك واالنقبووواض:بوووالنوووور والنوووابع مووون  يمووواء الحتموووياإلو الحقيقدددةبنوووداء 

ثووووم وعوووودم وال يمكوووون أن أفشوووول"، وأن يكووووون ردنووووا علووووى كوووول إيحوووواءات اإل ال دددد -الواحدددددأنتمووووي إلووووى 
، وكووول موووا يلزمنوووي هوووو أن أكوووون صوووادقاً موووع هلهيدددةا الددد اتني ختوووارتا وقووود الصوووالحية: "أنوووا سوووليل الخلوووود

نفسوووي ومخلصووواً لهوووا − وعندئوووذ يكوووون النصووور أكيوووداً، وحتوووى لوووو تعثووورت، سوووأنهض مووورة أخووورا"، وأن 
وهوووي  األسووومى، الحقيقوووةهوووي كووول حووووافز التخلوووي والسوووعي نحوووو هووودف أصوووغر بقولنوووا: "هوووذه علوووى نجووواوب 

 نهايوووة ت والشووودائد إلوووى أقصوووىنووواامتحسوووأتحمل كووول اال .الوحيووودة التوووي تسوووتطيع أن تشوووبع الوووروح بوووداخلي
 .لنداءلللنور وباإلخالص  الرحلة اإللهية." هذا هو ما أعنيه
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اليوغوووا، ويبووودو أنهوووا كانوووت القاعووودة السوووائدة ممارسوووة  فوووي تقليووود جوووار  نوبوووات الكآبوووة والظوووالم والقنووووط  
فووي جميووع منوواهج اليوغووا الشوورقية والغربيووة علووى حوود سووواء. أنووا علووى درايووة تامووة بهووا − ولكوون تجربتووي 
قوووادتني إلوووى إدراك أنهوووا تقليووود غيووور ضوووروري ويمكووون االسوووتغناء عنوووه لوووو شووواء المووورء ذلوووك. وهوووذا هوووو 

هوووذه النوبوووات، أن أرفوووع أماموووك وغيووورك إنجيووول اإليموووان. ولوووو أتوووت السوووبب فوووي أننوووي أحووواول، عنووودما توووأتي 
فوووي أقصووور وقوووت ممكووون والرجووووع إلوووى  مووون خاللهووواهوووذه النوبوووات علوووى الووورغم مووون ذلوووك، يجوووب المووورور 

 الشمس.
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تقووودم عظووويم فوووي كيانوووه الحيووووي* والبووودني.  مووون الواضوووح أن التغيووور الوووذي الحظوووه "فوووالن" يشوووير إلوووى 
الصووحيح. أمووا موون الناحيووة الروحيووة، بوول العكووس هووو السوورور والبهجووة ليسووت أخطوواء غيوور مرغوووب فيهووا 
ممووون كثيووورون هنووواك الحقيقوووة لووويس ضووورورياً للتقووودم، و بالنسوووبة للصوووراع ]النفسوووي  والتطلوووع، فالصوووراع فوووي

لوقووت فووي صووراع وال شوويء  خوور غيوور الصووراع. يعتووادون موقووف الصووراع إلووى درجووة أن يكونوووا طيلووة ا
ريوووق كئيوووب، والمشووومس هوووو أفضووولهما − هوووذا غيووور مرغووووب فيوووه. هنووواك طريوووق مشووومس كموووا أن هنووواك ط

، بوووودون خووووف موووون أي شووويء أو حووووزن علووووى أي ]اهلهيدددة  األمفيوووه يتقوووودم المووورء فووووي توكووول تووووام علووووى 
النور والثقووووة والبهجووووة. اً بووووزاخوووورب، ولكوووون التطلووووع يمكوووون أن يكووووون شوووويء. صووووحيح أن التطلووووع مطلووووو

 بابتسامة. جابههامصاعب، يستطيع المرء أن يال عندما تأتيوحتى 
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ال يمكووون إتبووواع الطريوووق المشووومس إال لوووو كوووان الكيوووان السووويكي* فوووي المقدموووة علوووى الووودوام أو بصوووفة  
نحوووو  يميووول بطبيعتوووه إلوووى اإليموووان والتسوووليم أو كوووان معتووواداً علوووى توليوووة وجهوووه غالبوووة، أو لوووو كوووان المووورء

 قوووود  سوووويكية* )علووووى سووووبيل المثووووال، م منوووواً بمصوووويره الروحووووي(، أو كووووان ت لووووه نزعووووةالشوووومس، أو كانوووو
مصووواعب؛ بووول إنوووه  ةبالفعووول. هوووذا ال يعنوووي أن الرجووول المشووومس ال يصوووادف أيووو السووويكي توصووول إلوووى الطبوووع

صوويبه ، ولكنووه ينظوور إليهووا بابتهووا  علووى أنهووا "جووزء موون الحيوواة العاديووة". وعنوودما تقوود يواجووه الكثيوور منهووا
  ات اهلهيدددةالدددخبطوووة أو ضوووربة م لموووة، يكوووون قوووادراً علوووى أن يقوووول: "شووويء غريوووب، مووون الواضوووح أن 

فوووي موووزا  غريوووب، ولوووو كانوووت هوووذه هوووي طريقتهوووا فوووي فعووول األشوووياء، فوووال بووود أنهوووا الطريقوووة الصوووحيحة؛ 
الطريقوووة الوحيووودة لتقوووويمي".  هوووي هوووذه الضووورباتأن  إذاً  ال بووود ؛سوووي أكثووور غرابوووة منهوووالتأكيووود أنوووا نفوبا

 يصووولح كووول األموووورولكووون جميوووع النووواس ال يقووودرون علوووى اتخووواذ هوووذا الموقوووف، وكموووا تقوووول، التسوووليم الوووذي 
نتوقووووع ]موووون هووووذا هووووو السووووبب فووووي إننووووا ال التسووووليم التووووام صووووعب. بلووووول صووووعب المنووووال، أو علووووى األقوووول 

 تبعاً لطاقة ]الممارس .ندع الباقي ينمو تسليم التام فوراً، ونرضى بقليل منه كبداية، وال الممارس 
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، ، وهووووو الوجووووه السوووولبي للممارسووووةعقبوووواتمووووا تخلقووووه موووون الطبيعووووة األدنووووى و علووووى الزائوووود ركيووووزالت 
، ولكوون االنشووغال بهووا كمووا لووو كانووت الشوويء ه الطبيعووة وتنقيتهووا بوودون شووكهووذ التعوورف علووىخطووأ. يجووب 

. لوووو هوووماأل يالنوووزول ]نوووزول القووووا اإللهيوووة  هووو يوهووو لتجربوووة،ل ةاإليجابيووو الناحيوووةالوحيووود المهوووم ال يفيووود. 
لتجربوووة اإليجابيوووة دعو انوووقبووول أن  بصوووورة شووواملة وإلوووى األبووودم تزكيوووة الطبيعوووة األدنوووى حتوووى توووت نووواانتظر

. صوووحيح أنوووه كلموووا تطهووورت الطبيعوووة األدنوووى، كلموووا  خووور الزموووانالنتظوووار إلوووى لضوووطر نفربموووا للنوووزول، 
الطبيعدددة ، ولكووون صوووحيح أيضوووا وأقووورب إلوووى الصوووواب أنوووه كلموووا زاد نوووزول الطبيعدددة األعلددد تيسووور نوووزول 

 ال يمكووون أن يوووأتي التطهيووور التوووام أو اإلظهوووار الووودائم والكامووول. نقووواء الطبيعوووة األدنوووى كلموووا ازداد، األعلددد 
بالتوودريج  وتووزداد قوتهموواجنبوواً إلووى جنووب نمووو فووي ال نيسووتمرا فهمووا .إنهووا مسووألة وقووت وتقوودمعلووى الفووور، 

 .إلى أن يصبحا قادرين على أن يسند أحدهما اآلخر
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غرضووووها وهووووو الهووووروب موووون الحيوووواة. طوووورق التزكيووووة السوووولبية ال بووووأس بهووووا، وهووووي نافعووووة لتحقيووووق  
 واسووتخدامها فوويولكنهووا تضوور موون وجهووة النظوور اإليجابيووة ألنهووا تبوودد قوووا الكيووان بوودال موون جعلهووا إلهيووة 

 تحويل* الحياة.
 

 1691:24 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو
 

 
 

لخاطئوووووة واألنانيوووووة، وموووووا أعنيوووووه موووووا أعنيوووووه بالسووووولبية هوووووو االكتفووووواء بكوووووتم الرغبوووووات والحركوووووات ا 
فوووي هوووذه األجوووزاء . ال أنكووور وجووووب رفوووض هوووذه  أعلوووى باإليجابيوووة هوووو إنوووزال النوووور والسوووالم والنقووواء مووون

إيجابيووواً الطاقوووة  أيضووواً اسوووتعماللووورفض. بووول يجوووب ا تنوووا فووويات − ولكووون ال ينبغوووي اسوووتخدام كووول طاقالحركووو
 الوعي، كلما أصبح الرفض سهالً. هذا نماالحركات بالوعي األعلى. كلما  هذهاستبدال  في

 

 1691:24 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو
 

 
 

تالحووووظ وتعوووورف الحركووووات الخاطئووووة فيووووك؛ فهووووي مصوووودر متاعبووووك، ويجووووب أن  موووون الضووووروري أن 
 ترفضها بإصرار إذا كنت ترغب التحرر.

 
أكثووور علوووى موووا يجوووب أن تكوووون، علوووى  ولكووون ال تفكووور دائموووا فوووي عيوبوووك وحركاتوووك الخاطئوووة. ركوووز 

 نصب عينيك، فإنه يجب أن يتحقق وسوف يتحقق. تحتفظ بهالمثل األعلى، م منا بأنك ما دمت 
 

قُووووب المسووووتمر ل خطوووواء والحركووووات الخاطئووووة يجلووووب الكآبووووة ويثووووبط اإليمووووان. ول  وجهووووك أكثوووور   التَرَّ
يموووان والبشاشوووة والثقوووة بوووأن النصووور علوووى األفوووق. اإلقووود تلووووح إلوووى الضووووء القوووادم وأقووول إلوووى أي ظلموووات 
 أيسر وأسرع. هالتقدم وتجعل سيتحقق في النهاية هي العوامل التي تساعد

 
أعوووط  قيموووة أكبووور واسوووتفد أكثووور مووون التجوووارب الجيووودة التوووي تأتيوووك؛ فتجربوووة واحووودة منهوووا تفووووق فوووي  

تثووووبط ، بوووول كوووون أهميتهووووا الهفوووووات والفشوووول. وعنوووودما تتوقووووف التجربووووة، ال تتبوووورم أو تسوووومح لهمتووووك بووووأن ت
تووو دي بووودورها إلوووى تجربوووة أعموووق  كثووور قووووةهادئووواً فوووي الوووداخل وتطلوووع إلوووى تجووودد التجربوووة فوووي صوووورة أ

 وأشمل.
 

ً كلي ال  -للواحدتطلع دائماً، ولكن في هدوء، وافتح نفسك    وببساطة. ا
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األنوووواع، ولوووذا يجوووب  جميوووعروحيوووة؛ ومجوورد محاولتهوووا تثيووور قووووا معاكسوووة موون  هووذه اليوغوووا معركوووة 
بوووروح سووواكنة ال مووون جميوووع األنوووواع انتكاسوووات وأن يكوووون المووورء مسوووتعداً لمواجهوووة المصووواعب والمعانووواة 

 تجفل أو تتراجع. 
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يخووور  منهوووا  سوووليمالموووزا  نفسوووي فوووي إذا واجههوووا المووورء  محووون وامتحانووواتهوووي الصوووعاب التوووي توووأتي 

ً و وأكثر نقاءقوة أشد ، من الناحية الروحية، أصبح دوق  .أرفع شأنا
 

لوووون تووووتمكن أي بَل  يَووووة أو سوووووء حووووظ موووون اإلصووووابة، ولوووون تووووتمكن القوووووي المعاكسووووة موووون المسوووواس أو  
جهوول.  قوولعلووى األ الموورء نفسووه: شووائبة مووا أو ضووعف أوإحووراز أي نصوور إال لووو كووان هنوواك خلوول مووا فووي 

 مرء عن هذا الضعف في ذاته ويقومه.في تلك الحالة يجب أن يبحع ال
 

عنووودما يوووأتي هجووووم مووون أدوات بشووورية تسوووتخدمها قووووا معاكسوووة، ينبغوووي أن نحووواول التغلوووب عليوووه ال  
فوووي روح مووون الكوووره الشخصوووي أو الغضوووب أو مووون األنانيوووة الجريحوووة، بووول فوووي روح مووون القووووة والتعوووادل 

 .ال ات اهلهيةل، فهما في يد لكي تعمل. أما بخصوص النجاح والفش القوة اهلهيةومع دعاء 
 

 1639:24 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو

 
 

 نيةاألنـــــا 2-2-6

 

، الغوووورض منهووووا هووووو: أوالً خلووووق الطبيعددددة ال ونيددددة− موووون " ليووووة" األنانيووووة جووووزء − جووووزء رئيسووووي  
وثانيووواً جعووول الفووورد )مووون خوووالل ة مووون قووووا وموووواد طبيعيوووة غيووور مميوووزة، زَ ميَّووووتنميوووة شخصوووية فرديوووة مُ 

الفكووووور األنووووواني والمشووووواعر واإلرادة والرغبوووووة األنانيوووووة( أداة للقووووووا الكونيوووووة. لووووون يوووووتمكن المووووورء مووووون 
  التخلص من حكم األنا ومن الخضوع لهذه القوا إال إذا اتصل بطبيعة أعلى.

 

 1187:23 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو
 
 

 
 

الوووووعي  لكووووي يووووتمكن كووووان لووووه السووووبق فووووي الظهووووور ]أثنوووواء تطووووور اإلنسووووان : أوالً تقوووود أن األنووووا اع 
ً  الطبيعدددةتغيووورات  مووون بوووينهيئوووة فرديوووة يمكووون تمييزهوووا  مووون اتخووواذالخوووارجي  كحوووافز  المسوووتمرة، وثانيوووا

 كتفيسوووي كوووان ،بووودون األنوووامووون المحتمووول أن اإلنسوووان، لإلنسوووان الحيوووواني الكسوووول علوووى العمووول واإلنجووواز. 
األنوووا )التملوووك، الخووويالء، الطمووووح، التلهوووف علوووى السووولطة...  باألكووول والنووووم وال شووويء عووودا ذلوووك. حوووافز

فوووي القيوووام بأعموووال شوووتى لوووم يكووون ليقووووم بهوووا دون هوووذا الحوووافز. ولكووون  ءبووودإلوووى الاإلنسوووان دفوووع إلوووى  خوووره( 
 الطريق.األنا عقبة كأداء في  فقد غدا، مطالباً بأن يسمو ويرتقي أصبح اإلنساناآلن وقد 
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علوووووى  ال أهميوووووة لوووووه "أناكوووووـ"كوووووائن مسوووووتقل، ك أن المووووورءالموقوووووف الصوووووحيح هوووووو أن تووووورا   
أهميووووة جهوووول، وأن  ،إلووووى  خووووره ،ية، وبكبريائووووه ومركووووزهوأن تََمس ووووك الموووورء برغباتووووه الشخصوووواإلطوووالق، 

 فوووردأي  توووهأهميفوووي فووووق يال  أي فووورد، وأن ال ددد -واحددددلجوووزء مووون اوروح  أنوووه وقيمتوووه توووأتي مووون المووورء
 .رو  ال ــلية الشاملةالاألرواح كلها مهمة في نظر  لكنه مع ذلك مهم ألن خر، و

 

 1415:24 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو
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؛ وحتوووى عنووودما نحووواول فوووي كووول مادتهوووا شوووريةاألمووور كوووذلك موووع الجميوووع. األنوووا يتخلووول الطبيعوووة الب 
ذلوووك تابعووواً لهووا كالظووول. أن نوورا  أو خلفهووافوووي مقدمووة  كووول األفكووار والتصووورفات إمووا الووتخلص منووه، نجوووده 

ز زور وسوووخف حركوووات األنوووا هوووي الخطووووة الثانيوووة، ي  ووومَ  ، وان ن  األنوووا هوووي الخطووووة األولوووى ]للوووتخلص مووون
ً ولكووون األنوووا ال يختفوووي كليووو لثالثوووة −وأن نحووواول منعهوووا ونرفضوووها دائموووا هوووي الخطووووة ا إال عنووودما نووورا  ا

 في كل شيء ونراه بالتساوي في كل مكان. األحد الواحدونخبر ونعيش 

 

 1415:24 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو
 

 
 

لووويس لشووويء أنانيوووة  األنانيوووة هوووي أن يعووويش المووورء لنفسوووه وال ددد  -الواحدددد لمووواذا يكوووون التركيوووز علوووى 
مووون المووورء علوووى فوووي جميوووع األوقوووات معنووواه أن يخووور  ال ددد  -الواحددددأكبووور مووون نفسوووه. أن يركوووز المووورء 

األعظووووم. وكمووووا أن  الوجددددودالووووذات الشخصووووية وأغراضووووها إلووووى شوووويء أعظووووم وأن يخوووودم أغووووراض هووووذا 
 موون أجوولالموورء ال يكووون أنانيوواً عنوودما يعوويش موون أجوول اآلخوورين، فهووو أيضوواً ال يكووون أنانيوواً عنوودما يعوويش 

 .ال  -الواحد
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 الشهوةالرغبة و 3-2-6
 

إطوووالق سوووراح الغرائوووز الطبيعيوووة والرغبوووات ال يموووت إلوووى اليوغوووا. اليوغوووا تتطلوووب السووويطرة علوووى  
 الطبيعة، ال الخضوع لها.

 

 1396:24 ري أوروبيندوشري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد ش
 

 
 

: أي رغبوووووة توووووأتيهم، يرضوووووونها، أي الطبيعدددددة قووووووا، تحوووووركهم الحيوانوووووات ، مثووووولمعظوووووم النووووواس 
نقووووول إن لووووذلك عواطووووف تنتووووابهم، ينسوووواقون معهووووا، أي مطالووووب بدنيووووة يحسووووونها، يحوووواولون إشووووباعها. 

لبدنيوووة. البووودن االحيويوووة* و تهموخاصوووة طبيعووو فووويهمقووووة الطبيعوووة  تنسووواق وراءنشووواطات ومشووواعر البشووور 
− وهوووو ينقووواد موووع طبيعتوووه الذاتيوووة أو قووووا الرغبوووة الحيويوووة* والعواطوووف الجامحوووة،  الطبيعدددة قووووة هوووو أداة
 إلى  خره.

 

بيعتوووه الوووتحكم فوووي كيانوووه الحيووووي وط اإلنسوووان لوووه عقووول كوووذلك، وهوووو يوووتعلم فوووي سوووياق تطووووره ولكووون 
غايووووة: فالرغبووووات الحيويووووة وجهوووول وإرادتووووه. ولكوووون هووووذا الووووتحكم جزئووووي لل منطووووق عقلووووهالبدنيووووة بواسووووطة 

الضووووالة  موحركوووواته مويحوووواول تبريوووور أخطوووواءه ميأخووووذ صووووفهل لعقووووالالكيووووان البوووودني كثيوووورا مووووا يضووووللون 
عووون  ونهاهموووامتحووورراً مووون الكيوووان الحيووووي* والبووودن  عقووولالته وحججوووه. وحتوووى لوووو بقوووى بآرائوووه واسوووتدالال

م مووون هوووذا التحوووريم − فوووإرادة اإلنسوووان فعووول شووويء فإنهموووا كثيوووراً موووا يتبعوووان حركتهموووا الذاتيوووة علوووى الووورغ
 إرغام الكيان الحيوي والبدن.  تمكنها منالعقلية ليست قوية بدرجة 
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عنووودما يموووارس النووواس اليوغوووا، تعمووول بوووداخلهم طبيعوووة سووويكية* وروحيوووة أعلوووى، ويكوووون لزامووواً علووويهم  
وووعُوا طبيعوووتهم لنفووووذ الكيوووان السووويكي . وتمامووواً  ات اهلهيدددةالدددذ الروحيوووة األعلوووى أو لنفوووووذاتهوووم  *أن يُخض 

ويجووووب أن يطيعوووووا جميعوووواً  الحقيقددددة اهلهيددددةمثوووول الكيووووان الحيوووووي والبوووودن يجووووب أن يووووتعلم العقوووول أيضوووواً 
الحكووووم اإللهووووي. ولكوووون نتيجووووة للطبيعووووة األدنووووى وقبضووووتها المسووووتمرة علوووويهم، ال يقوووودر النوووواس فووووي البوووودء 

لوووو كوووانوا يعلموووون أو حتوووى عنووودما ولوقوووت طويووول علوووى منوووع طبيعوووتهم مووون إتبووواع الطووورق القديموووة − حتوووى 
يوووأتيهم علوووم مووون داخلهوووم بموووا علووويهم أن يفعلووووه أو يتجنبووووه. هوووذه الصوووعوبة ال يمكووون التغلوووب عليهوووا إال عووون 
طريوووق الممارسوووة المثوووابرة والووودخول فوووي وعوووي روحوووي وفوووي طبيعوووة روحيوووة أعلوووى؛ ولكووون ذلوووك، حتوووى 

 بالنسبة إلى أقوا وأفضل الممارسين، يحتا  إلى وقت طويل.

 

 13:5924 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو
 

 
 

اعتبووووار  يهوووو الخطووووة األولووووى نحووووو ذلوووكأحووود يسووووتطيع الووووتخلص بسوووهولة موووون الشووووهوات. موووا موووون  
إلووووى السووووطح وتهدئووووة األجووووزاء الداخليووووة وتخليصووووها موووون  بوووواطنالشووووهوات شوووويئاً خارجيوووواً ودفعهووووا موووون ال

 ً نبووووذ الشووووهوات واسووووتبدالها بالشوووويء الحقيقووووي: أال وهووووو إرادة هانئووووة  الشوووووائب. بعوووود ذلووووك يغوووودو ممكنووووا
 .األحد-الواحدومستنيرة متحدة مع إرادة 

 

 924::13 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو
 

 
 

يرة أكانوووت أم صوووغ فوووي كووول األمووووروأن تتخوووذ أكثووور وأكثووور .... لوووو كنوووت تريووود ممارسوووة اليوغوووا، يجوووب 
بووالعنف، بووول ، هووذا الموقووف لووويس موقووف قمووع وكبووت علووى الطريوووق الووذي نتبعووهي. غالموقووف اليووو كبيوورة،

. الكبوووت القسوووري يقوووف علوووى نفوووس المسوووتوا مثووول إطوووالق العنوووان، المرغوبوووات عووودم تعلوووق وتعوووادل إزاء
التسوووامح والتسووواهل، وفوووي األخووورا  علوووى اهماإحووودفوووي   تتغوووذاي هوووالحوووالتين: ف افوووي كلتوووألن الرغبوووة تبقوووى 

*، سوووواخطة نتيجووووة لكبتهووووا. عنوووودما يتراجووووع الموووورء ويفصوووول نفسووووه موووون الكيووووان الحيوووووي األدنووووىتكموووون 
وووي فوووي نفسوووه التسووواوي وهووودوء  اويووورفض رغباتوووه وصوووخبه علوووى أسووواس أنهوووا ال تنتموووي إليوووه شخصوووياً، ويُنَم  

ويصوووبح فوووي النقووواء الكيوووان الحيووووي األدنوووى تووودريجياً  ينموووو− عندئوووذ فقوووط  هوووذه الرغبووواتالبوووال التوووام تجووواه 
بوودوره هادئوواً ومتعووادالً. يجووب مالحظووة كوول موجووة موون موجووات الرغبووة عنوود قوودومها بوونفس الهوودوء وعوودم 
االكتوووراع كموووا لوووو كوووان المووورء يالحوووظ شووويئا يحووودع خارجوووه، وأن يسووومح لهوووا بوووأن تمووور بعووود أن ينبوووذها 

 الوعي، وأن يستبدلها بالحركة الصحيحة والوعي الصادق. 
 

 1465924 ي لميالد شري أوروبيندوشري أوروبيندو، مكتبة العيد المئو
 

 
 

ال يشووووترط لكووووي يكووووون الشووووعور رغبووووة أن  –مووووا همووووا إال وجهووووان لوووونفس الشوووويء  الطلووووب والرغبووووة 
يكووووون مهتاجوووواً؛ قوووود يكووووون كووووذلك بالفعوووول، وقوووود يكووووون علووووى العكووووس هادئوووواً فووووي تشووووبثه أو معوووواوداً فووووي 

 إصراره.

 

 626923 يندوشري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروب
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الوووذي يبحوووع فوووي جهلوووه عووون متعتوووه فوووي الشووويء  العقددد  العددداطفيالرغبوووة موووا هوووي إال نموووط مووون أنمووواط  
 . الذي يعبر عن نفسه في هذا الشيء *البراهمان المرغوب بدال من أن يبحع عنها في

 

 76:12 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو

 
 

 
 

  
الحيويوووة* العاديوووة دخيلوووة علوووى الكيوووان الحقيقوووي وتوووأتي مووون الخوووار ؛ وهوووي ال تنتموووي كووول الحركوووات  

 .العامة الطبيعةنما هي موجات من إلى الروح وال تصدر منها، وإ
 

ن ال * وتصوووعد إلوووى السوووطح. ونحوووالالشوووعوريالشوووهوات توووأتي مووون الخوووار  وتووودخل الكيوووان الحيووووي  
رغبتنوووا  صوووعودها إلووى السوووطح. وهوووي تبوودو أنهوووابعووود  العقوول عنوودما يووودري بهوووانصووبح واعيوووين بالشوووهوة إال 

الشخصووية ألننووا نشووعر بهوووا وهووي ترتفووع مووون الكيووان الحيوووي إلوووى العقوول وال نعلووم أنهوووا أتووت موون الخوووار . 
موووا ينتموووي إلوووى كياننوووا الحيووووي، أو إلوووى كياننوووا ]عمومووواً ، وموووا يجعلوووه مسوووئوالً لووويس الرغبوووة نفسوووها، ولكووون 

 الكونية. الطبيعةن م كياننا ت اإليحاء التي تدخلجات أو تياراعادة االستجابة لمو

 

 

 1397:24 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو

 

 
 

ً نبوووذ الرغبوووة هوووو أساسووو   لووووعي مووون هوووذا العنصووور باعتبووواره عنصووورلنبوووذ لعنصووور الشوووهوة وتخلووويص  ا
 إيحووواءات الرغبووووة ات بَووواعمتنووواع عووون االأيضووواً ال ينتموووي إلوووى الووونفس الحقيقيوووة والطبيعوووة الداخليووووة.  دخيووول

ً ، إذا لوووم يكووون موووا تقترحوووهتنفيوووذ و ال يكوووون النبوووذ  ي.غصوووائباً، جوووزء ال يتجوووزأ مووون االنضوووباط اليوووو اقتراحوووا
. فرضوووهما الوووذهن قاعووودة أخالقيوووة صوووارمةل تقشوووف أونتيجوووة ل ، كوووأن يكوووونتووواً أال لوووو توووم بطريقوووة خاطئوووةكب

 روحي.التطهر ال تحكم الذهني األخالقي وبينالالفرق بين الفرق بين الكبت والنبذ الجذري الداخلي هو 
 

مووون  وهوووي تشوووق طريقهووواعنووودما يعووويش المووورء فوووي الووووعي الصوووحيح، يشوووعر بالرغبوووة خوووار  نفسوووه،  
 ال يشوووعر الوووذهن واألجوووزاء الحيويوووة. فوووي الظوووروف العاديوووة إلوووى الووودنيا، الكونيوووة الطبيعوووةمووون أي الخوووار ، 
ً هوجووودت لنفسوووإال عنووودما تكوووون قووود دخلوووتهم و رغبوووةالجوووود و، وال يووودركون بهوووذه ]الحركوووة  النووواس  ا سوووكنا

ً  يخصوووهمجوووزء مووون أنفسوووهم  نهووواهم، وعندئوووذ يعتقووودون أفوووي إذاً . الشووورط األول للوووتخلص مووون الرغبوووة شخصووويا
طووورد الرغبوووة يكوووون عندئوووذ أسوووهل كثيوووراً عنوووه فوووي حالوووة ألن  الصوووحيح؛  هوووو أن يكوووون المووورء فوووي الووووعي

التخلص فووو ،مكوناًتوووهيعتبوووره المووورء مووون  جوووزءاً كيانوووه  مووونيطووورد ع وعلوووى المووورء أن يتصوووار وجوووبموووا لوووو 
 أسهل من بتر ما يشعر به المرء كجزء ال يتجزأ من مادته.دخيلة إضافية من مادة 
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يكوووون الوووتخلص مووون الرغبوووة سوووهالً؛ عندئوووذ أيضووواً  ،مركوووز القيوووادةعنووودما يكوووون الكيوووان السووويكي* فوووي  
 كووان. لووو ال دد -لواحدددا ويحووب  يتطلووع فقووط ويسووعى إلووىإنووه ، بوول هات لووألن الكيووان السوويكي ذاتووه ال رغبوو

]في الكيووان ، فووإن ذلووك ينحووو موون نفسووه وبصووورة تكوواد تكووون تلقائيووة إلووى مكووان بووارزلكيووان السوويكي دائموواً ل
 تقويم حركات الطبيعة.الوعي الصحيح و إظهار

 

 1398:24 أوروبيندو :شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري
 

 
 

  السطحية بأجمعها. حياتناالرغبة هي المبدأ الذي تنبني عليه  
 

 244:13 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو
 

 
 

لفتوووورة، ولكنووووه  *. إطووووالق العنووووان لشووووهوة قوووود يخفووووف عوووون الكيووووان الحيووووويغيوووور صووووحيحةنظريتووووك  
كوووذلك ال يقلووول الشوووهوة علوووى اإلطوووالق.  . وهووووفوووي أي وقوووتالوقوووت نفسوووه الحوووق فوووي الرجووووع  يعطيهوووا فوووي

ً  فووي هيئووات دقيقووة لوويس حووالً،بووالتعبير عنهووا الكبووت مووع سووماح داخلووي   ولكوون التعبيوور عوون الشووهوة خارجيووا
عووون الشوووهوة لوووو  يعُب  وووردون أن حياتوووه المووورء  يتوووابعجوووداً أن  علوووى اإلطوووالق. مووون الممكووون ال يحووول المشوووكلة

، بحيوووع ال يكوووون الوووتحكم مجووورد كبوووت، بووول نبوووذاً داخليووواً هوووافي توووامالتحكم الوووعقووود العوووزم علوووى الوصوووول إلوووى 
 وخارجياً.

 

 1412:24 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو
 

 
 

الفووورق بوووين الكبوووت والوووتحكم فوووي الووونفس هوووو أن األول يقوووول: "أنوووا ال أسوووتطيع اإلقوووالع عووون الرغبوووة،  
 الرغبووووة وإشوووباع الرغبووووة ل أآلخوووور: "أنوووا أرفوووضين يقوووورغبتوووي"، فووووي حووو سوووأمتنع عوووون إشوووباعولكننوووي 
 "كالهما.

 

 1412:24 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو
 

 
 

، تلووك هووي الرغبووة الوحيوودة التووي تسووتطيع أن تحررنووا وعبادتووه أو فووي حبووه ال دد -الواحدددالرغبووة فووي  
بوووة، بووول تطلوووع وحاجوووة الوووروح مووون كووول الرغبوووات والشوووهوات األخووورا − وهوووي فوووي صوووميمها ليسوووت رغ

 ذلك ال يمكن أن نعتبرها رغبة أو شهوة.لبالنسبة لكياننا األكثر عمقاً، وونسمة الحياة 
 

 1395:24 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو
 

 
  

قيووووة تماموووواً كمووووا تلصووووق نفسووووها حقي احتياجوووواتق نفسووووها بصوووولرغبووووة حركووووة نفسووووية، وتسووووتطيع أن تلا 
الحقيقيوووة  حتياجاتوووهاموووع حتوووى  يتعامووول المووورءيجوووب أن وعلوووى أي حوووال، . بأشوووياء ليسوووت حاجوووات حقيقيوووة

]موووون قبيوووول الحسوووورة أو يجووووب أال يكووووون هنوووواك أي شووووعور علووووى حاجتووووه لووووم يحصوووول  ، فووووإذابوووودون رغبووووة
 .  الحرمان 

 

 1411:24 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو
 



132 
 

 
 

أن يقوووال ك أشوووياء قليلوووة جوووداً يمكووون س اليوغوووا يجوووب أن تكوووون أقووول موووا يمكووون؛ فهنووواضوووروريات مموووار 
منوووافع أو زينوووة للحيووواة أو تووورف.  إمووواضوووروريات فعليوووة فوووي الحيووواة. أموووا سوووائر األشوووياء فهوووي  عنهوووا إنهوووا

 أن يملكها أو يستمتع بها إال على شرط من شرطين: لليوغيوهذه ال يحق 
 

لشووويء إال ليتووودرب علوووى تملوووك األشوووياء بووودون ارتبووواط أو رغبوووة ( لوووو اسوووتخدمها فوووي ممارسوووته ال 1) 

 ، وبالطريقووووة السووووليمةاهرادة اهلهيددددة نعوووو بوووودون أن يشووووذوليووووتعلم كيووووف يسووووتعملها اسووووتعماالً صووووحيحاً، 
 أو: وبنظام وترتيب صائب وقدر مالئم

 

طوووالق ( لوووو كوووان قووود حووورر نفسوووه بالفعووول مووون الرغبوووة واالرتبووواط ولوووم يعووود يهتوووز أو يتوووأثر علوووى اإل2) 

 تطلوووب أو ادعووواء مووون خسوووارة أو منوووع أو حرموووان. أموووا لوووو كوووان موووا يوووزال يشوووعر بوووأي جشوووع أو رغبوووة أو 
فوووي التملوووك واالسوووتمتاع، أو بوووأي قلوووق أو حوووزن أو غضوووب أو ضووويق عنووودما يُووورفَض  طلبوووه أو يُحوووَرم  هحقوووب

ممارسوووة. مووون شووويء، فهوووو لوووم يبلوووغ بعووود حريوووة الوووروح، واسوووتخدامه ل شوووياء التوووي يملكهوووا مضووواد لوووروح ال
اهرادة وهووو لوون يكووون موو هالً للتملووك إال لووو تعلووم كيووف يسووتعمل األشووياء ال موون أجوول نفسووه، بوول موون أجوول 

تزويووود الحيووواة بلوازمهوووا،  بهووودف رفوووة والمووونهج السوووليم فوووي االسوووتعمالكوووأداة وبالمعوأن يسوووتعملها ، اهلهيدددة
 .ال  -الواحدوفي  ال  -واحدللال لنفسه، ولكن 

 
 1399:24 بة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندوشري أوروبيندو، مكت

 

 
  
أمووووا بخصوووووص المضووووايقات، فيجووووب أن تأخووووذها كتوووودريب علووووى التعووووادل والتسوووواوي. القوووودرة علووووى  

تحمووول المضوووايقات هوووي أحووود الضوووروريات األوليوووة لوووو كوووان المووورء يريووود الووودخول فوووي الموووزا  النفسوووي 
 .الصحيح لليوغا

 

 1411:24 وي لميالد شري أوروبيندوشري أوروبيندو، مكتبة العيد المئ
 
 
 

 الغضب والعنف  4-2-6
 

أعتقوووود أن فكرتووووك كانووووت دائموووواً أن إطووووالق العنووووان للوووودوافع والحركووووات ]الخاطئووووة  هووووي الطريقووووة  
فكوووورة خاطئووووة. عنوووودما تطلووووق العنووووان  هووووذه األفضوووول أو حتووووى الطريقووووة الوحيوووودة للووووتخلص منهووووا. ولكوووون

ف العوووادة أو توووتخلص منهوووا. أول خطووووة  للغضوووب، تطيووول أو ت كووود عوووادة رجووووع الغضوووب؛ وبوووذلك ال تُضوووع 
إلضوووعاف قووووة الغضوووب فوووي الطبيعوووة ]البشووورية  وللوووتخلص منوووه كليوووة بعووود ذلوووك هوووي أن يمتنوووع المووورء كليوووة 
عووون التعبيووور عووون الغضوووب فوووي الفعووول أو فوووي القوووول. بعووود ذلوووك يسوووتطيع المووورء أن يتخوووذ، باحتموووال أكبووور 

ر والشووعور أيضوواً موون الغضووب. ق ووس علووى هووذا الوونمط مووع كوول للنجوواح، الخطوووة التاليووة وهووي تخلوويص الفكوو
 الحركات الخاطئة األخرا.
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إيحوواًء يووأتي  إنهووا تكووونالكونيووة األدنووى، أو  الطبيعددةكوول هووذه الحركووات تووأتي إمووا موون الخووار ، موون  
مووون، أو تقذفوووه عليوووك، قووووا معاكسوووة − معاكسوووة لتطوووورك الروحوووي. أن تقبلهوووا كموووا لوووو كانوووت تنتموووي إليوووك 

التسووولط عليوووك. عنووودما قبووول تزيووود قووودرتها علوووى الرجووووع وياً هوووو أيضوووا مووونهج خووواطئ؛ ألنوووك بهوووذا الشخصوو
تنتمووي إليووك شخصووياً، فووإن ذلووك يعطيهووا إلووى حوود مووا  الحووق فووي التواجوود علووى أنهووا هووذه األشووياء  تنظوور إلووى

 فوووي علوووى النبوووذ نموووو القووودرةفيوووك. أموووا لوووو شوووعرت بهوووا كشووويء دخيووول، لووون يكوووون لهوووا هوووذا الحوووق، وبوووذلك ت
ً  ر. موووا يجوووب أن تحووووزه وتشوووعإرادتوووك ينتموووي إليوووك هوووو اإلرادة والقووودرة علوووى االمتنووواع عووون  أنوووه دائموووا

أن هوووذه الحركوووات، القووودرة علوووى طردهوووا بووودون  عنووودما توووأتيالموافقوووة أو السوووماح بالحركوووات الخاطئوووة. أو 
 عنها. تُعَبـ  ر

 

وفوووي عووودم  هدددا وقوتهدددااألم ونوربوووالطبع أفضووول طريقوووة هوووي أن تووونجح فوووي االحتفووواظ بصووولتك موووع  
 تلقي أو قبول أو إتباع إال ما يأتي من هذه القوة األعلى.

 

 1411:24 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو

 

 
 

لتبيووين أنووه ال يصوودر منووك وإنمووا يووأتي موون  أتي بهووذه القوووة تكفووي فووي حوود ذاتهوواحقيقووة أن الغضووب يوو 
الكونيوووة تحووواول أن تتملوووك مووون اإلنسوووان وتجعلوووه يتصووورف تبعووواً  يعدددةالطبالخوووار . فهوووو هجموووة قويوووة مووون 

إلرادة القوووووة الخارجيووووة ال تبعوووواً إلرادة الووووروح بالووووداخل. هووووذه األشووووياء تووووأتي فووووي سووووياق الممارسووووة ألن 
والحيووواة فوووي وعيهوووا وفوووي الطبيعوووة األم المموووارس يحووورر نفسوووه مووون الطبيعوووة األدنوووى ويحووواول التوجوووه نحوووو 

فهوووي تقووووم بهوووذه الهجموووات لكوووي تسوووتعيد سووويطرتها. ولوووذلك األدنوووى ال تريووود ذلوووك، األعلوووى. قووووا الطبيعوووة 
أو يناديهوووا وأن ينبوووذ فوووي األم مووون الضوووروري عنووودما يحووودع ذلوووك أن يظووول المووورء هادئووواً بالوووداخل ويتوووذكر 

كووول مووورة الغضوووب وأي شووويء  خووور قووود يوووأتي مهموووا تكووورر قدوموووه. إذا موووا توووم ذلوووك، تبووودأ تلوووك القووووا فوووي 
الهجوووم. ذلووك سوويكون أسووهل إذا شووعرت بوضوووح أنهووا قوووا خارجيووة ودخيلووة عليووك؛  فقوودان قوودرتها علووى

هووذه القوووا، يجووب أن يحووتفظ عقلووك  عنوودما توودخلكولكوون حتووى لووو لووم تكوون بعوود قووادراً علووى الشووعور بووذلك 
 بهذه الفكرة ويكف عن قبول هذه القوا على أنها جزء من الطبيعة.

 

 1418:24 شري أوروبيندو شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد

 
 

 

 
 

ال يوووزوالن أنهموووا  لبشوووري وصوووحيح أن الغضوووب والشوووقاق موجوووودان فوووي طبيعوووة الكيوووان الحيووووي* ا 
أن هوووذه األشوووياء يجوووب أن بووو الجلووويدراك اإلأن تكوووون هنووواك إرادة التغيووور وهوووو هوووم ا يموووبسوووهولة؛ ولكووون 

فوووي  خوووور األمووور. خيوووور زوالن توووزول. إذا وجوووودت هوووذه اإلرادة وهووووذا اإلدراك، فوووإن الغضووووب والشوووقاق يوووو
ً فووي هووذه ال سووند لووذلك يووأتي موون نمووو الكيووان السوويكي* بالووداخل − ألن الكيووان السوويكي* يُضووفي   حالووة أيضووا
ً علووى الموورء  لووم والصووبر والرأفووة إزاء الجميووع نوعووا ن موو شوويء نظوور إلووى كووليكووف عوون ال ويجعلووه موون الح 

 . اههوتكر اتحبه األشياء التيوجهة نظر ذاته وألمها ومسرتها و
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السوووند الثووواني يوووأتي بنموووو سوووالم داخلوووي ال تهوووزه األشوووياء الخارجيوووة. وموووع السوووالم يحووول اتسووواع هوووادي  
مقيموووة فوووي نفسوووه وفوووي  األمويووورا  األميووورا المووورء فيوووه الجميوووع كووونفس واحووودة، وكووول الكائنوووات كأطفوووال 

ع نموووو الووووعي الجميوووع. ذلوووك هوووو الهووودف الوووذي تخطوووو نحووووه ممارسوووتك، وهوووذه هوووي األشوووياء التوووي توووأتي مووو
 على األشياء الخارجية. ةالمضطرب كفعل ودردوهي تضع حداً في النهاية ل السيكي* والروحي

 

 1412:24 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو

 
 

 
 

  
التغيوووور الووووداخلي السوووويكي* أو الروحووووي ال يووووأتي بووووالعنف. فالهوووودف لوووويس فقووووط أن يغيوووور الممووووارس  

تحكم فووووي عقلووووه وكيانووووه الحيوووووي صووووير قووووادراً علووووى الوووون أن يغيوووور نفسووووه وروحووووه بحيووووع يسوووولوكه، ولكوووو
وونذلووك، موون  موواً بهووم. العنووف هووو النقوويض التووام وبدنووه، بوودالً موون أن يكووون محكو ألنانيووة الذهنيووة ا ألنووه يَُمك  

. العنووووف فووووي الطبيعووووة العاديووووة ال مووون الكيووووانوالعواطوووف الحيويووووة الجامحووووة وسووووورة الغضووووب أو القسوووووة 
 يبرر العنف في العمل الروحي. 

 

 1415:24 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو

 
 

 الخوف 5-2-6
 

 .ال يجتمعان اليوغا يجب أن تتخلص من الخوف. اليوغا والخوف ممارسةلو كنت تريد  
 

 1416:24 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو

 

 
 

إلووى معاودتنووا إلووى أن نووتمكن موون مواجهتووه والتغلووب علووى انكماشوونا  يميوولح أن مووا نخوواف منووه صووحي 
وأن نتغلوووب علوووى الخووووف، وأن نتكووول  ال ددد -الواحددددونفورنوووا منوووه. يجوووب أن نوووتعلم أن ن سوووس أنفسووونا علوووى 

]اإللهوووي  ليحملنوووا خوووالل جميوووع األموووور حتوووى الكريوووه والمعووواكس منهوووا. هنووواك قووووة تعمووول،  العدددونعلوووى 
 لتحمل الباحع الروحي إلى هدفه. ة معاكسالو ةكريه]ال هذه األمورمن خالل حتى 

 

 1416:24 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو
 

 
 

نوووه؛ أوهوووام الفوووزع − وحتوووى لوووو كوووان الخطووور حقيقيووواً، فوووإن الخووووف ال طائووول م خلوووقنعوووم، الخووووف ي 
الغيوم، ويمنووووع الموووورء موووون ر يووووة الشوووويء المطلوووووب حضووووور الووووذهن بووووو فهووووو يغشووووى اإلدراك والفطنووووة

  عمله.
 

 ط بأكمله.ـلـَّ خَ تصفي وتنقي الوعي المُ  إلى أن تتمكن من أنالتي تعمل تنمو  القوةدع  

 
 

 1416:24 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو
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الكيووووان الحيوووووي األدنووووى* إنووووزال القوووووة والسووووكينة فووووي  تشوووومل:  الووووتخلص موووون الخوووووف وسووووائل] 
ة(، واسووووتخدام اإلرادة وفوووورض السووووكينة علووووى الجهوووواز  تصوووواعد مووووا كل بشووووري ال])المنطقووووة أسووووفل السُوووورَّ

 الخوف. يمكن استخدام أي من الوسيلتين أو كالهما سوياً.

 

 1417:24 شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري أوروبيندو
 
 
 

 الضعف والخمول 6-2-6
 

العقووول والبووودن ودفعوووة الحيووواة. وبووواألخص يجوووب اتخووواذ خطووووات فوووي  اليوغوووا تحتوووا  إلوووى قووووة ممارسووة 
 لنبذ الخمول ولجلب الشدة والقوة في إطار الطبيعة.

 

  1463:24 أوروبيندو شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري
 

  
 

  
 

 فووووي إرغووووام عقليووووة والحيويووووة*اإلرادة ال قوووود توووونجح – دي إال إلووووى الخمووووول إلجهوووواد المفوووورط ال يووووا 
. ال ]بوووأن يمووورض موووثالً  وجووووده  كووودالبووودن يشوووعر باإلرهووواق أكثووور وأكثووور، وفوووي النهايوووة ي ولكووونالبووودن، 

 ينبغي العمل إال إذا شعر البدن نفسه بالقوة وبالرغبة في العمل.

 

 1463:24أوروبيندو  شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري

 

 
 

 يأتي أثناء الممارسة نتيجة ألسباب مختلفة:  قدي من هذا النوع اإلرهاق البدن 
 

البووودن علوووى االمتصووواص والتََمثوووـ ل. العوووال  فوووي تلوووك ة ]قووووا  تفووووق قووودريوووأتي نتيجوووة لتلقوووى  قووود (1)
الحالوووة هوووو السوووكون الهوووادي وتلقوووي القووووا فوووي ال حركيوووة واعيوووة، ال ألي غووورض إال السوووترداد 

 القوة والطاقة.

خمووووول − فووووالخمول يهووووبط بووووالوعي إلووووى مسووووتوا الوووووعي ة اتخووووذت هيئووووة د يووووأتي ألن السوووولبيقوووو (2)
البوودني العووادي الووذي سوورعان مووا يُرَهووق ويُصبووـ ح عرضووة للخمووول. العووال  هنووا هووو العووودة إلووى 

 الوعي الصحيح واالستراحة هناك، ال في الخمول.

راحوووة. قووود يكوووون نتيجوووة لمجووورد إجهووواد زائووود − ألن البووودن ال يحصووول علوووى كفايتوووه مووون النووووم وال (3)
البوودن هووو دعامووة اليوغوووا، ولكوون طاقتووه ليسوووت غيوور محوودودة، وهووو يحتوووا  إلووى رعايووة؛ وحتوووى 

ن هوووذا الووودعم أيضوووا لوووه حووودوده. فوووإالحيويوووة الكونيوووة،  ةالقدددودعموووه بالسوووحب مووون  نجحنوووا فووويلوووو 
اعتووودال، ال عووودم اكتوووراع أو  :مطلووووب حتوووى فوووي التلهوووف علوووى التقووودمقووودر معوووين مووون االعتووودال 

 ترال .
 

 

 1186:24 أوروبيندو وبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شريشري أور
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ال يمكوووون شووووفا ه إال بووووإنزال القوووووة موووون أعلووووى، ال هووووو ضووووعف البوووودن يجووووب شووووفا ه، ال تجاهلووووه. و 
 بمجرد إجبار البدن وإرغامه.

 

 1463:24أوروبيندو  شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري

 

 

 
 

ضووورورة حصوووول البووودن علوووى نووووم وراحوووة كوووافيين، بووودون مغووواالة أو تقتيووور القاعووودة األولوووى هوووي  
 زائد.
 يجب تدريب البدن على العمل، مع تجنب إجهاده فوق طاقته القصوا. 

 
الوسووويلة الخارجيوووة ال تكوووون فعالوووة بووودون الوسووويلة الباطنيوووة. يمكووون حتوووى نقطوووة معينوووة زيوووادة قووودرة  

القووودرة علوووى العمووول وعلوووى توووذوق متعوووة العمووول فوووي  البووودن علوووى العمووول. ولكووون الشووويء المهوووم هوووو إنوووزال
 البدن. عندئذ يقوم البدن بالعمل المطلوب منه بدون تبرم أو إحساس بإرهاق. 

 
  القدر المناسب. المرء أال يتخطىلمتعة، يجب ولكن حتى في حالة توافر القوة وا 

 
الوووووداخلي  ، ولكووووون يجوووووب تأديوووووة العمووووول بوووووالوعيلأللوهيدددددةتكوووووريس الووووونفس لالعمووووول هوووووو وسووووويلة  

 الضروري وأن يشارك الكيان الحيوي الخارجي والبدن أيضا في هذا الوعي.

 

بالتأكيووود البووودن الكسوووول لووويس أداة صوووالحة لليوغوووا − ال بووود أن يقلوووع البووودن عووون الكسووول. ولكووون البووودن  
المرهوووووق والمووووورغم ال يسوووووتطيع أن يتلقوووووى بالصوووووورة السوووووليمة وال يمكووووون أن يكوووووون أداة جيووووودة. الشووووويء 

 و تجنب كال النقيضين.الصحيح ه

 
 

 1463:24أوروبيندو  شري أوروبيندو، مكتبة العيد المئوي لميالد شري
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 مختارات منوعة  7

 
 التطور المتصاعد  1-7

 

التطوووور فوووي الطبيعوووة يرتقوووي مووون الجمووواد إلوووى النبوووات ومووون النبوووات إلوووى الحيووووان ومووون الحيووووان إلوووى  
اً الدرجوووة األخيووورة وقموووة هوووذا التطوووور، فهوووو يعتبووور نفسوووه المرحلوووة النهائيوووة اإلنسوووان. وألن اإلنسوووان حاليووو

لهوووذا التطوووور ويعتقووود أنوووه لووون يتواجووود علوووى األرض كوووائن يفوقوووه. ولكنوووه مخطوووئ فوووي ذلوووك. فاإلنسوووان فوووي 
طبيعتوووه البدنيوووة موووا زال ينتموووي إلوووى حووود بعيووود إلوووى الحيووووان، وعلوووى الووورغم مووون أنوووه يفكووور ويوووتكلم، فهوووو 

ي عاداتووووه الماديووووة وفووووي حواسووووه. موووون الم كوووود أن الطبيعووووة لوووون ترضووووى بهووووذه النتيجووووة مووووازال حيوانوووواً فوووو
الناقصوووة، وهوووي تسوووعي إلوووى إظهوووار كوووائن سووويكون بالنسوووبة لإلنسوووان موووا يمثلوووه اإلنسوووان بالنسوووبة للحيووووان، 
كوووائن يظووول بشووورياً فوووي هيئتوووه الخارجيوووة، وفووون كوووان وعيوووه يحلوووق عاليووواً فووووق الووووعي العقلوووي وخضووووعه 

 للجهل.

 

 116، ص 12األعمال المجمعة ل م، مجلد  ،األم
 
 

 
 

 فعل الخير  2-7

 

فووووي هووووذا العووووالم الووووذي تمزقووووه اآلالم بقلوووووب تفوووويض بووووالعطف والشووووفقة، كونوووووا ُمعَل  مووووين،  نطلقووووواا 
 وأينما يسود الظالم والجهل، أوقدوا مشعاًل.

 من نصائح بوذا لحوارييه

 
اخلي يكونووووون مبشوووورين بووووالخالص ويجلبووووون األموووول األم: أينمووووا يووووذهب أولئووووك الووووذين حققوووووا السووووالم الوووود

 والبهجة. أليس ذلك هو ما تحتاجه البشرية في فقرها وعنائها أكثر من أي شيء  خر 

 
ع ون الحوووب، ويفعلوووون بمجووورد وجوووودهم خيووورا   نعوووم، أفكوووار بعوووض الرجوووال  حوووب خوووالص، وهوووم يُوووـش 

 أعظم في فاعليته و واقعيته من أي خير  خر.
 

هووووووا بكلمووووة أو يقومووووووا بحركوووووة، يجووووود المرضووووى الراحوووووة ويشوووووعر المعوووووذبون وحتووووى لوووووو لوووووم يتفو 
بالطمأنينووووة ويتنووووور الجوووواهلون وتهوووودأ خووووواطر األشوووورار ويجوووود الووووذين يعووووانون السوووولوا والعووووزاء، ويموووور 
ل يفوووتح لهوووم  فاقووواً جديووودة ويمكووونهم مووون أن يخطووووا خطووووة جديووودة إلوووى األموووام، خطووووة تكوووون  الجميوووع بتحوووو 

 ق التقدم الذي ال نهاية له.بال شك حاسمة على طري
  

هووو الء األفوووراد الوووذين يهبوووون أنفسوووهم بووودافع مووون الحوووب إلوووى الكووول، يصوووبحون خووودماً للكووول، ويغووودون  
 رمزاً حياً ألسمى أنواع اإلحسان والبر.

 

 125كلمات زمان، ص ، 12األم، األعمال المجمعة ل م، مجلد 
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 الكل-لواحدضحك ا  3-7

 

 على قولين مأثورين لشري أوروبيندو: في تعليق لها األم 

 

لوووو لوووم يأخوووذ النووواس الحيووواة بهوووذه الدرجوووة مووون الجديَّوووة ألمكووونهم أن يجعلوهوووا أكثووور كمووواالً فوووي وقوووت  – 22

 قصير...
ال يأخوووذ أبوووداً أعمالوووه مأخوووذ الجووود،؛ ذلوووك هوووو السوووبب فوووي أننوووا نووورا أمامنوووا هوووذا الكوووون  ال ددد -الواحدددد – 23

 الرائع.
  

 مأخوووذ  أخوووذ الحيووواةنتسووواءل عووون السوووبب فوووي أن  ين: ربموووا اسوووتطعنا هنوووا أنسووو ال مووون أحووود المريووود 
 من أن تكون أكثر كمااًل ها يمنعالجد  

 

باسوووتبعاد أشوووياء ]غيووور مرغوبوووة  مووون الحيووواة نفسوووها دائمووواً الفضددديلة بعووود صووومت طويووول(: لقووود شوووغلت  األم)
عووالم، لمووا تبقووى فووي الحيووواة ولووو أردنووا أن نسووير عتووى نهووج جميووع الفضووائل موون كووول الووبالد المختلفووة فووي ال

 شيء يستحق الذكر! )ضحك(
 

توووزعم أنهووووا تسوووعى إلوووى الكمووووال، ولكووون الكموووال هووووو الشووومولية. وهنوووا نجوووود تضوووارباً بووووين الفضووويلة  
حوووركتين: الفضووويلة التوووي تستأصووول وتقـَلوووـ  م وتضوووع الحووودود والكموووال الوووذي يقبووول جميوووع األموووور وال يسوووتبعد 

 واضح أن التوفيق بين الحركتين صعب.  –الصحيح أي شيء وإنما يضع كل شيء في مكانه 
 

ً أخووذ الحيوواة جوودي    يتكووون عووادة موون حووركتين: األولووى هووي إعطوواء أهميووة ألشووياء قوود ال تكووون لهووا أي  ا
أهميوووة، والثانيوووة هوووي الرغبوووة فوووي حصووور الحيووواة فوووي عووودد معوووين مووون الصوووفات التوووي تعتبووور نقيوووة و وذات 

ض )أولئوووك الوووذين يسوووميهم شوووري أوروبينووودو المفووورطين فوووي قيموووة. وهنوووا نجووود أن الفضووويلة فوووي حالوووة الوووبع
االحتشووووام أو المتووووزمتين( تصووووبح جافووووة، جوووورداء، رماديووووة، هجوميووووة، وناقمووووة علووووى كوووول مووووا هووووو بهوووويج 

 ومتحرر وسعيد.

 

الطريقوووة الوحيووودة لجعووول الحيووواة كاملوووة هوووي أن ننظووور إليهوووا مووون ارتفووواع كبيووور بدرجوووة تسووومح بر يتهوووا  
شووومولها الحوووالي فحسوووب، بووول بنظووورة تشووومل الماضوووي والحاضووور والمسوووتقبل: فوووي شووومولها وكليتهوووا، ال فوووي 

كيووف كانووت، وموواهي عليووه حاليوواً، ومووا يجووب أن تكووون عليووه فووي المسووتقبل. ال يوجوود طريووق  خوور لوضووع 
كووول شووويء فوووي مكانوووه الصوووحيح. ال يمكووون وال يصوووح اسوووتبعاد أي شووويء، بووول يجوووب أن تجووود جميوووع األشوووياء 

ل. عندئوووذ تصوووبح كووول هوووذه األموووور التوووي تبووودو "شوووريرة"، و"تسوووتحق مكانهوووا الصوووحيح فوووي تناسوووق متبووواد
اللوووم" و"غيوور مقبولووة" بالنسووبة للعقوول المتزمووت حركووات بهجووة وحريووة فووي حيوواة إلهيووة. عندئووذ لوون يكووون 

التووي الدد ات األ ددم  هنوواك مووا يمنعنووا موون أن نعوورف ونفهووم ونشووعر ونعوويش هووذا الضووحك الرائووع، ضووحك 
 في حياة أبدية. نف هاظة ومراقبة تجد متعة ال حدود لها في مالح

 

هوووذه البهجوووة، هوووذا الضوووحك الرائوووع الوووذي يبووودد كووول الغيووووم، كووول ألوووم، وكووول معانووواة! موووا علينوووا إال أن  

سووومح لهوووا بوووأن تغمرنوووا؛ وعندئوووذ ال يتبقوووى ، وأن نةجووود الشووومس الباطنوووبدرجوووة كافيوووة داخووول أنفسووونا لننتعموووق 

 ألي ظل أو ألم. ذي ال يترك مجاالً إال دفق من الضحك المتناغم، المضيء، المشمس، ال
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حقيقوووة، حتوووى أعظوووم المصووواعب، حتوووى أشووود األحوووزان، حتوووى أقسوووى اآلالم.... لوووو أمكنوووك أن تنظووور  

 −إليهوووا بهوووذه النظووورة، متخوووذا هوووذا الموقوووف، فإنوووك تووورا وهميوووة الصوووعوبة، وهميوووة الحوووزن، وهميوووة األلوووم 

  وال تتبقى إال ذبذبة سارة ومضيئة.

أقووودر الوسوووائل علوووى إذابوووة المصووواعب والتغلوووب علوووى األحوووزان وإزالوووة األلوووم. هوووذه فوووي  خووور المطووواف  

أموووا األخيووور ]األلوووم  فهوووو أصوووعب ألننوووا  −أقوووول نسوووبيا  −التغلوووب علوووى المصووواعب واألحوووزان سوووهل نسوووبيا 

هوووذه هوووي الصوووعوبة التوووي نصوووادفها دائموووا، يئاً واقعيووواً وإيجابيووواً للغايوووة؛ اعتووودنا اعتبوووار البووودن ومشووواعره شووو

ببسوواطة أننووا لووم نووتعلم ولووم نتعووود النظوور إلووى أبووداننا كشوويء سوولس، لوودن، طيووع، يسوومح بووبعض والتووي هووي 

التفوووواوت فووووي أدائووووه. ولووووم نووووتعلم أن نجلووووب فيهووووا هووووذا الضووووحك المشوووورق الووووذي يبوووودد كوووول الظلمووووات، كوووول 

 المصاعب، كل الخالفات، كل تنافر، وكل ما يخلق العقبات وكل ما يبكي وينوح.

فووي مركووز جميووع األشووياء، وهووي حقيقووة األشووياء كلهووا.  إنهووااإللهووي، وهووذه الشوومس، شوومس الضووحك  
 ما هو مطلوب هو أن نتعلم أن نراها، أن نشعر بها، أن نعيشها.

  
ولوووذلك دعنوووا نهووورب مووون هووو الء الوووذين يأخوووذون الحيووواة جديوووـ  اً، فهوووم أكثووور النووواس إموووالالً علوووى ظهووور  

 األرض.
 

 هذا كل ما في األمر. 
 

 1:63يناير  14، 152، ص 12مجلد ة ل م، ، األعمال المجمعاألم
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 الدنيا ليست مزهراً للورود  4-7

 

جميعووووووا يعلمووووووون، الروحووووووانيون موووووونهم والموووووواديون، أن العووووووالم بالنسووووووبة إلووووووى األشووووووخاص النوووووواس  

ولووويس طريقووواً المتطوووورين، سوووواء أكوووانوا قووود حققووووا التطوووور بالسوووليقة أو بالسوووعي، لووويس مزهوووراً للوووورود 

نتجووووول عليووووه فووووي ضوووووء بهوووويج. العووووالم رحلووووة صووووعبة، معركووووة وكفوووواح، نمووووو متقطووووع أو موووو لم، حيوووواة 

يحاصوووورها اإلظووووالم والخطووووأ والمعانوووواة. صووووحيح أن العووووالم يموووونح بعووووض المبوووواهج والمسوووورات، عقليووووة أو 

مسووورات مبووواهج و مبووواهج يتشوووبع بهوووا الكيوووان البشوووري الحيووووي* علوووى الووورغم مووون أنهوووا –حيويوووة أو بدنيوووة 

حوول  ال دد -واحدددالعووابرة كثيووراً مووا تنتهووي بووالقرف واإلرهوواق وخيووب الرجوواء. مووا العموول إذاً  إنكووار وجووود 

ال "برترانووود رسووول"  –سوووهل ولكنوووه ال يحووول المشوووكلة بووول يتركوووك حيوووع أنوووت بووودون مرتقوووب أو مخووور  

يوووة يسوووتطيع أن يخبووورك أيووون أنوووت ذاهوووب أو حتوووى أيووون  ]فيلسووووف بريطووواني موووادي  وال أي مووون دعووواة الماد  

أنووا  –ال يتجلووى بحيووع يمكوون التعوورف عليووه فووي ظووروف العووالم الخووارجي  ال دد -واحدددالأن تووذهب.  ينبغددي

 ال أنكر ذلك وال أخالفك في هذه النقطة.

تتفاعووول تبعووواً  قدددوىموووا نوووراه فوووي هوووذا العوووالم لووويس مووون عمووول حووواكم مسوووتبد مسوووتهتر وإنموووا هوووو نتيجوووة  

تبعووواً لمشوووكلة وجوووود سوووبق أن وافقنوووا جميعووواً بالفعووول علوووى  لطبيعوووة الوجوووود، أو ربموووا نسوووتطيع أن نقوووول،

ضتقوووول أن العمووول مووو لم والووودخول فيهوووا والتعووواون علوووى حلهوووا.  وتقلبوووات يسوووتحيل الوووتكهن  اتاللتباسووو ُمعَووورَّ

أو بطريقووة البو يددة بهووا  أمامووك إذاً حووالن: إمووا أن تخوور  موون األموور كلووه وتووذهب إلووى نيرفانووا* بالطريقووة 

اكتشووافه علووى  بمووا أنووك غيوور قووادر علووىهنوواك  ال دد -واحدددالدخل داخوول ذاتووك وتجوود أو أن توو الوهميددةدعوواة 

الف، شوووهدوا علوووى اآلمئوووات وبال بووول يعووودونقليلوووين  ليسووووا وهوووم، اكتشوووافه السوووطح. أولئوووك الوووذين حووواولوا

 اكتشووووافهاليوغووووا. تقووووول إن  ووجوووووده هووووو سووووبب وجووووودموجووووود،  ال دددد -واحدددددالن علووووى أال يووووجموووودا األ

ال تووورد فووووراً أنهوووا و الدددوهمتسوووتر نفسوووها وراء حجووواب مووون الددد ات اهلهيدددة ن إ  ويحتوووا  إلوووى وقوووت طويووول

ن علينووووواعلوووووى نووووودائنا  وأنهوووووا ال  بسووووورعةأو  تم يووووو نإلوووووى ألفتوووووة متووووورددة وعوووووابرة ثوووووم تنسوووووحب بإال  تَوووووـم  

بعوووض الجهووود والوقوووت والسوووعي فوووي إذاً سوووتحق يأي قيموووة، أال  ال ددد -واحددددللاسوووتعدادنا  ولكووون لوووو كوووان 

بووودون أي تمووورين أو تضوووحية أو متاعوووب  مووون الم كووود أن مثووول  بلوغوووهأن نصووومم علوووى  تتبعوووه وهووول يصوووح

وراء  كتشوووفهينوووافي العقووول. ومووون الم كووود أيضووواً أننوووا يجوووب أن نووودخل داخووول أنفسووونا لن شووويء هوووذا الطلوووب

ال  ،الحجووواب؛ عندئوووذ فقوووط نصوووبح قوووادرين علوووى ر يتوووه فوووي الخوووار ، وعندئوووذ يجووود عقلنوووا المفكووور نفسوووه

شوويئاً كووان ينكوور  رجوولتماموواً كمووا يوورا  –تجربووة إلووى االعتووراف بوجوووده بالمضووطراً بوول  ،مقتنعوواً فحسووب

عووون اإلنكوووار. ولكووون لكوووي يحووودع ذلوووك، ال بووود مووون قبوووول الوسووويلة ]البحوووع  اإلقوووالعيضوووطر إلوووى ووجووووده 

 الجهد.بذل من الصبر على ال بد في الداخل  وال بد من المثابرة في اإلرادة و ال  -واحدالعن 

 

 355، رسائل اليوغا، ص 22و، األعمال المجمعة لشري أوروبيندو، المجلد شري أوروبيند
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 طفـلـي يا رـكَّ ذَ تَ  5-7
 

 ]هذا النص كتبه أحد المريدين بوحي من األم 
 

معوووك علوووى الووودوام، فوووي أعمووواق روحوووك. توووذكر فوووي جميوووع األوقوووات. أتعهووود  إننوووي يوووا طفلوووي توووذكر 
د اسووومي د   التائهوووة. توووذكرني أينموووا كنوووت فوووي هوووذا العوووالم. رَ طووواك وأسووودد خبُحب  وووي ورعوووايتي حياتوووك وتقووودمك 

كلمووا سوومح وقتووك بووذلك. أنووا موجووودة فووي كوول مكووان. لكووي ترانووي وتشووعر بوجووودي، يووا طفلووي، مووا عليووك 
إال أن تضووويء النوووور الوووداخلي. أنوووا موجوووودة بوووداخلك وبخارجوووك وأعوووالك وأسوووفلك. كووول موووا يلزموووك لتشوووعر 

 بحبي هو بعض الدفء من ناحيتك.

 

ب حبوووي فوووي قلبوووك لووويالً ونهووواراً. أسوووكُ أنوووا . منهجوووي، ذلوووك لووويس توووذكر إننوووي ال أوبوووـ ُ  أو أعاقوووب أبوووداً  
 . تذكرني دائماً ألنني أقرب وأخلص وأعز أصدقائك.ملي تكو ناصحكو وأبوك أمكتذكر أنني 

 

  ُ . اعتمووود علووويَّ فوووي جميوووع حاجاتوووك. توووذكر أنوووك طفلوووي. مووون المسوووتحيل أن خفوووي أي شووويء منووويال ت
ال يقووودر أي شووومس وضوووحك وبهجوووة ضوووياء فوووي حياتوووك ل منوووك. أيوووا كوووان موووا تفعووول، توووذكرني. سوووأهبك أخجووو

 ك بي. تذكر أنك ال يمكن أن تفشل. مسَّ إنسان على أخذهم منك. على الرغم من أخطائك األلف، تَ 

 

ووو، فأنوووا دائمووواً معوووك. توووذكر أننوووي أحُ أطلعنوووي علوووى جميوووع خططوووك وأحالموووك  ك وأحميوووك. توووذكرني ب  
اً فعوووالً وسوووعيداً علوووى صوووالحف، لووون يقووودر أي شوووخص علوووى أن يمسَّوووك بسووووء. أريووودك أن تكوووون عنووودما تخوووا

 الدوام يا طفلي. 

 

ي موونهم، تكووون قوود أبوووديتها أبووديت شووفقة أل. لووو إننووي أعوويش فووي قلوووب كوول البشوور والحيوانوووات تووذكر 
بسوووويطاً، نحوووووي. كوووون كريموووواً وجووووواداً كووووالمحيط. اموووو  العووووالم بأفكووووار ومشوووواعر طيبووووة. كوووون صووووريحاً و

 ُ  ر في ذلك أبداً. قص   تذكرني دائماً وال ت

 

، وتووذكر أال تكووذب أبووداً. سووأجعل كوول مووا هووو نبيوول وجميوول فووي ادخوول فووي قلبووك لتعوورف مووا يرضوويني 
ر أقصوووى موووا تقووودر عليوووه مووون الخيووور والنيوووة الطيبوووة نحوووو الجميوووع. توووذكر أنهوووم جميعووواً اضووومُ متنووواول يووودك. 

ر يوووا طفلوووي أن حياتوووك لووون ـأنوووا دائموووا معوووك لووويالً ونهووواراً. تذكَّووولمسووواعدة، فكلموووا احتجوووت أطفوووالي. توووذكرني 
 .ال  -الواحد تكون جديرة بأن تعاش إال في خدمة

 

 157-156ص  "مرحباً باألم، استمع بقلبك،"، نيرانجان جوها روي
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 يتطور باستمرارالوعي   6-7

 

 ن اعيقد أصبحنا وإننا  أيتها األم العذبة، متى يمكن أن نعتبرس ال: 

 

علووووى طووووول الخووووط، كمووووا ال يوجوووود إنسووووان  واع   غيوووورإنسووووان الوووووعي دائموووواً مسووووألة نسووووبية. ال يوجوووود  األم:
 .تطور متنام   دائماً في. الوعي عيالوكامل 
  
فوووي البووودء نقووووم بأعمالنوووا تلقائيووواً وبووودون أي إدراك بوووالوعي والقووووة الوووذين يووودفعانا، ولكووون يوووأتي وقوووت  

حظوووة موووا يجوووري بوووداخلنا ودراسوووة حركاتنوووا وفهوووم أسوووبابها، ونكوووون فوووي سوووياق التطوووور نسوووتطيع فيوووه مال
قووادرين فوووي الوقوووت ذاتووه علوووى الوووتحكم أوالً فووي موووا يجوووري بوووداخلنا، وبعوود ذلوووك فوووي مووا يأتينوووا مووون الخوووار  
مووون مووو ثرات تجعلنوووا نقووووم بأفعالنوووا بووودون وعوووي كموووا لوووو كنوووا نتحووورك علوووى الووورغم مووون أنفسووونا، وبالتووودريج 

 ، إلى أن تستيقظ إرادتنا وتبدأ في فرض نفسها.ينمو وعيناً أكثر فأكثر

 

فوووي تلوووك اللحظوووة التوووي تصوووبح فيهوووا إرادتنوووا الواعيوووة قوووادرة علوووى الوووتحكم، نسوووتطيع أن نقوووول: "قووود   
أصوووبحنا واعوووين". ولكووون ذلوووك ال يعنوووي أن وعينوووا قووود صوووار كوووامالً وشوووامالً، وإنموووا هوووي بدايوووة فقوووط: علوووى 

ردود أفعالنوووا وأن نوووتحكم فيهوووا إلوووى درجوووة معينوووة، وعلوووى  سوووبيل المثوووال عنووودما نقووودر علوووى مراقبوووة جميوووع
 السماح لردود الفعل التي نقبلها بتحقيق نفسها في حين نبطل عمل ونلغي ردود الفعل التي ال نقبلها.

 

إلووى جانووب ذلووك، يجووب إن نصووير واعووين فووي داخلنووا بهوودف أو غوورض أو مثوول أعلووى نريوود تحقيقووه،  
لبحتوووة التوووي تحركنوووا دون أن نعلوووم لمووواذا أو كيوووف. إذا نجحنوووا فوووي أي واعوووين بشووويء غيووور غريوووزة الحيووواة ا

ذلووك، يحووق لنووا أن نقووول إننووا واعووون، ولكوون ذلووك ال يجعوول وعينووا كووامالً بعوود. أضووف إلووى ذلووك أن الكمووال 
نفسوووه ينموووو ويتطوووور، ولوووذلك ال أعتقووود أن أي إنسوووان يسوووتطيع أن يقوووول إنوووه قووود حقوووق الووووعي الكامووول؛ بووول 

 و الوعي الكامل، وإنه لم يبلغ نهاية الطريق بعد. فقط إنه على الطريق نح

 

 362، أسئلة وأجوبة، ص 2العمال المجمعة ل م، مجلد  األم،
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 وما بعدهاالفردية الشخصية  7-7

 

وهوووو يعووويش بووودون أن يعتبووور أفعالوووه والسوووبب  –يعووويش بعوووادة الحيووواة وال يعوووي ذلوووك إال قلووويالً اإلنسوووان  
ة أو بلوود معووين بهووا وكيفيووة عملووه إياهووا. بوول هووو يعوويش بالعووادة. جميووع موون يعيشووون فووي بيئووة معينوو فووي قيامووه

يتخووووذون تلقائيووووواً عووووادات هوووووذه البيئووووة، ال العوووووادات الماديووووة فحسوووووب، وإنمووووا عوووووادات التفكيوووور والشوووووعور 
ا والتصووورف كوووذلك. وهوووم يتصووورفون دون أن يراقبووووا أنفسوووهم وهوووم يفعلوووون، بصوووورة طبيعيوووة للغايوووة، وإذ

 نبههم أحد إلى ذلك يندهشون.
 

معتوووادون علوووى النووووم والكوووالم واألكووول والحركوووة ونفعووول كووول هوووذه األشوووياء بصوووورة  قيقوووةلحفوووي انحووون  

طبيعيووووة تماموووواً دون أن نتعجووووب علووووى السووووبب أو الكيفيووووة.... طيلووووة الوقووووت نقوووووم بأمورنووووا تلقائيوووواً، بقوووووة 

معوووين، نفعووول موووا يفعلوووه النووواس فوووي هوووذا  العوووادة، وبووودون أن نراقوووب أنفسووونا. وعنووودما نعووويش فوووي مجتموووع

 المجتمع.

الكووويس  سوووتثناء، وإذا لوووم نكووون مميوووزين بهوووذاالشخصوووية الفرديوووة ليسوووت القاعووودة، بووول االأن ولوووذلك نجووود  
، هووذه الهيئووة الخاصووة التووي ينفوورد بهووا بوودننا والتووي تحوودد مظهرنووا، موون الجلوود والشووعر ]الووذي يغلووف أبووداننا 

 بين فرد و خر!لكان من الصعوبة بمكان أن نميز 
 

كبيووور. وتبعووواً لموووا يقولوووه شوووري أوروبينووودو، هوووذا الفوووتح موووا هوووو إال تحقيوووق الشخصوووية الفرديوووة فوووتح  

مرحلوووة أولوووى، ومتوووى حققوووت بوووداخلك، موووا يمكووون اعتبووواره، كيانووواً مسوووتقالً وواعيووواً، يجوووب أن تكسووور القالوووب 

 ً ، يجوووب أن تكسووور كووول وتمضوووي قووودماً  فوووي طريقوووك. علوووى سوووبيل المثوووال، لوووو كنوووت تريووود أن تتقووودم ذهنيوووا

قوالبووك الفكريووة لكووي يمكنووك أن تنشووئ قوالووب جديوودة. وبووذلك تكووون قوود احتجووت فووي البوودء إلووى جهوود جبووار 

 لتكوين شخصيتك الفردية، لتجد بعد ذلك أنك يجب أن تحطم كل ما عملته لكي نستطيع أن نتقدم!!

 

 46األم، األعمال المجمعة ل م، المجلد التاسع، أسئلة وأجوبة، ص 
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 قاموس المصطلحات

 

 
 Divine Theالكل: -الواحد
إلى أقصى  بمفهوم مرن وشامل دو واألم هذا المصطلحشري أوروبينكما يتضح من الفصل األول في هذا الكتاب، يستخدم  

 أو عن الصفات اإللهية. للتعبير عن الذات اإللهية درجات المرونة والشمول: إما

 
 Upanishadأوبانيشاد: 

ن جووزءا أساسوويا موون الووديانات الهندوسووية لهووا تووأثير كبيوور علووى معظووم الفلسووفات مج  موعووة موون النصوووص القديمووة تَُكووو  
 الهندية وهي مصدر مستديم للحكمة. 

 
 Auroville أوروفيل: 

ً في "لكل من يطمح  1:62في جنوب الهند أسستها األم عام ناشئة صغيرة  بلدة  ً  أن يكون خادما  ."للوعي اإللهي طوعيا

  
 Brahmanبراهمان: 

 "حقيقة األشياء التي تم  وتسند فكرتها وهيئتها" 
 [17:166]مكتبة الميالد المئوي لشري أوروبيندو شري أوروبيندو،  

 
  transformationل: تحو  
تموووي بواسوووطة قووووا تنالمتكاملوووة  يوغووواتووودريجيا فوووي الان الباطنوووة والظووواهرة الوووذي يتحقوووق التغيووور الجوووذري فوووي طبيعوووة اإلنسووو 

شوووووووري أوروبينووووووودو  يوغوووووووااألساسوووووووية فوووووووي  السوبرمايند*. وهو من األهداف  الوعي تصل إلىمتصاعدة في إلى مستويات 
 واألم.

 
  synthesisتخليق: 

فوووي الكيميووواء موووثال هوووو  التخليوووقواحووود. مكوووون هوووو موووز  عناصووور مختلفوووة فوووي ، التخليوووق Analysisعكوووس التحليووول ب 

 بسيطة.  تعقيدا من موادأكثر خلق مواد جديدة 
 

  mental formationتشكيل فكري: 
ء علوووى شووويكوووز أن نرأننوووا لوووو أتقنوووا عمووول تشوووكيل فكوووري، موووثالً بوووتووورا األم ، وللوووذهن قووودرة تشوووكيلية ال يسوووتهان بهوووا  

الرغبوووووووة حتوووووووى بعووووووود أن نكوووووووون قووووووود  ويسعى لتحقيق هذه  الفكري يخر  منا في كيان مستقلنرغبه بشدة، فإن ذلك التشكيل 
علوووى موووا هوووو الفكوووري بتجنوووب األفكوووار السووويئة والضوووارة وباالقتصوووار فوووي تشوووكيلنا دائموووا كانوووت األم تنصوووح نسووويناها. ولوووذلك 

 إيجابي ونافع ومفيد.
 

 equalityتعادل: 

معرفووووووووة أن األلوهيووووووووة واحوووووووودة وموجووووووووودة  فووووووووي  مواجهة جميع األمور بذهن وكيان حيوي ال يهتزان. ينبني على  
 كل مكان وفي جميع األشياء.

 
 aspirationتطلع: 

وينتموووووي إلوووووى الووووووعي اإللهوووووي. وهوووووو موووووزيج مووووون  ومناداتها والتوق إلى كل ما هو سامي األلوهية دعاء الصالة و 
أكثووووووووور الوسوووووووووائل فعاليوووووووووة للتحقيوووووووووق  من شوائب الشهوات. من  من الطموح الشخصي والرغبة الخالصةاإلرادة الخالصة 

 المتكاملة. يوغافي ال
 

 Gitaجـيـتـا: 

 مقدسة في الهندوسية.من أهم النصوص ال 
 
 

  bhaktiحب العبادة: 

 العبادة عن طريق الحب. أن يحب المرء ما هو أسمى وأرفع حب عبادة ويهب ذاته ل لوهية. 
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 vital beingكائن حيوي: انظر أيضا   vitalحيوي: 

التمتوووع والتملوووك. ينتموووي إلوووى قووووة الحيووواة. جوووزء الطبيعوووة البشووورية الوووذي يصووول العقووول بالبووودن. وظيفتوووه األساسوووية هوووي  
طاقاتوووه ضووورورية لكموووال الحيووواة األرضوووية، ولكنوووه كثيووورا موووا يسوووبب اضوووطرابات مووون جميوووع األنوووواع إلوووى أن توووتم تنقيتوووه 

  بواسطة اليوغا.
 

  vital-physicalحيوي/بدني: 

 جزء قوة الحياة المتداخل في حاالت وأنشطة البدن. 

 Self: ةالجوهري ذاتال

 .يع الكائنات وجميع األشياءالوجود الجوهري الواعي في جم 
 

 Spiritالروح: 
إلووى العربيووة أيضووا بووـ:  soul  الوووعي فوووق العقوول فووي اتحوواد دائووم مووع الووذات اإللهيووة. ]عووادة تتوورجم الكلمووة اإلنجليزيووة 

"الووووروح  التعريووووف التووووالي لشووووري أوروبينوووودو:لتالفووووي الخلووووط، سوووونترجمها بووووـ: الكيووووان السوووويكي* اسووووتنادا إلووووى  روح، ولكن 
 ان السيكي هما، من الناحية العملية، نفس الشيء".والكي

 

 سوبرمايند9 انظر، supramental: سوبرامنتل

 supermindمايند: سوبر

هوووا .طبيعتوووه كلى مسوووتويات العقووول الووووعي الوووذي يتخطووواالسوووم الوووذي أطلقوووه شوووري أوروبينووودو علوووى . وعوووي الحقيقوووة 
يتطوووور اإلنسوووان نحووووه فوووي  نهوووائي. وهوووو وعوووي الحقيقوووة الوووذيالوحووودة الالنهائيوووة التوووي تعبووور عووون نفسوووها فوووي تعووودد ال معرفوووة 

تسووعى لتثبيووت فووي أعلووى مراحلهووا أوروبينوودو بالغووه فووي الموودا البعيوود. يوغووا شووري  ي والووذي البوود أنووهمسووار التطووور الطبيعوو
 مايند في المجال األرضي.السوبر

 
  ن السيكي.الكياانظر   psychicسيكي: 

 
 Shaktiشاكتي: 

 هية، قوة األم اإللهية، وعي وقوة األلوهية، طاقة األم الكونيةالقوة والقدرة اإلل 
 

 Sri Ramakrishna: شري راماكريشنا
 من أعظم الشخصيات الروحية الهندية ]عاش في القرن التاسع عشر . 

 
 mindعقل: 

 كتاباته:في مصطلحات العقل دالالت خاصة شري أوروبيندو يعطي  
للداللوووة علوووى جوووزء الطبيعوووة الوووذي يتعامووول موووع يوغوووا تسوووتخدم خاصوووة ال "كلموووات "عقووول" و "عقلوووي" فوووي لغوووة هوووذه 

األشووووياء، مووووع الحركووووات علووووى األفكووووار، مووووع المفوووواهيم الذهنيووووة والفكريووووة، مووووع ردود فعوووول الفكوووور مووووع  اإلدراك والووووذكاء،
هووووووووووووووو أداة  "العقوووووووووووووول – ذكائووووووووووووووه." الذهنية واإلرادة... إلى  خره، التي هي جزء من والر ية والتراكيب الذهنية الخالصة 

 الجوهرية. للمعرفةتحليل وتخليق*، ولكنه ليس أداة 
 

  Physical Mind الفيزيائي:العقل 

لخارجيووووة، ويأخوووذ معلوماتووووه األحوووداع ابأو بووووالحواس التووووي تووودرك باألشووووياء الماديوووة و ال يهوووتم إالجوووزء العقووول الووووذي  
يضوووفي الووذي  *يجووزء الوووعي الفيزيووائ مووون أعلووى.لووم يووتم تنووويره  مووا منهووا سووومىأي حقيقووة أ فقووهومدلوالتووه منهووا فقووط، وال ي

  على التجارب البدنية صيغة عقلية.
 

 vital mindالعقل الحيوي: 

 جزء الوعي الذي يعطي صورة ذهنية للحركات الحيوية مثل الشهوات والدفعات والعواطف.
 

 *انظر وعي الالشعور subconscient mind: عقل الالشعور
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 gnosticغنوصي: 

  . الغنوصية أو المعرفة الروحية التي تتخطى الذهنينتمي إلى  
 

 Guruغورو: 

 في نفسه ويستطيع أن يُبَلـ  غ نورها وتجربتها. الحقيقةمرشد روحي، مرشد في اليوغا؛ شخص توصل إل  
 

 انظر "حيوي" أعاله - vital the , being vital الكيان الحيوي:

جووووزء الكيووووان  والمشوووواعر والرغبووووات والشووووهوات والمطووووامح.، وهووووي تتجلووووى فووووي الوووودوافع والعواطووووف قوووووة الحيوووواة 
لكمووال الوجووود وطاقاتووه ضوورورية للتحقيووق االسووتمتاع والتملووك. وظيفتووه األساسووية هووي  .بوودنالب العقوول اإلنسوواني الووذي يصوول

ل بال األرضي، ولكنه  . لكثير من االضطرابات والمعاناة مصدرا يوغا، كثيرا ما يكونما لم يُنَّقَى ويَُحوَّ
 
  9lower vital لكيان الحيوي األدنىا

حركوووات رغبوووة الحيووواة الووودنيا مثووول شوووهوة الطعوووام والرغبوووة الجنسوووية واالستحسوووان والوووبغض والغووورور وحوووب الثنووواء  
 والغضب ورغبات وردود فعل صغيرة من كل األنواع.

  
 The Psychicالكيان السيكي: 

تحووووووت حجوووووواب كثيووووووف مغموووووووراً اإلنسووووووان العووووووادي  في ون ما يك عادة اإلنسان المقتبس من الروح اإللهي. وهو روح  
الكيووووووووان الفووووووووردي هووووووووو التحقيووووووووق الحاسووووووووم الكيان السيكي إلى األمام ليمسك بزمام الحيوي والبدن. تَقَدُم  والكيان عقل من ال

 . واالرتقاء حياة وهو مفتاح التحولالمتكاملة. يَسن د التطور من حياة إلى  يوغاوالضروري في ال
 

 "وعي الالشعورانظر " − subconscious subconscient , : ال شعوري

 synthesisمز  تخليقي: 
 في الكيمياء وغيرها مز  مادتين لتركيب مادة ذات خصائص جديدة 

   
 Nirvana نيرفانا:

الووووة السووووالم حالتحوووورر موووون الجهوووول والووووتخلص موووون التعلووووق والرغبووووة و األنووووا والعموووول األنوووواني والعقليووووة األنانيووووة."  
 ائي التي يسعى إليها كل بوذي.الالنه

  
 The Subconscient: وعي الالشعور

األفكوووار  فوووي تنسووويقأو نظوووام ال يوجووود حيوووع الواعيوووة، الجوووزء المغموووور مووون الكيوووان تحوووت مسوووتوا الوووذهن والمشووواعر  
ك( وهوووو الحووووافز فووي األحوووالم )وفوووي اليقظووة كوووذلعوووات األشوووياء. منووه تنبعوووع وحيوووع يوووتم تخووزين انطبا واإلرادة وردود الفعوول
الخووووووووامس موووووووون الجووووووووزء األول موووووووون هووووووووذا  انظر أيضا الفصل  االنسان. تسيطر علىمن العادات التي  مسئول عن الكثير 

 الكتاب.
 

 body consciousnessوعي الجسم: وعي البدن: 

وعوووي الخاليوووا الوووذي يخوووتص بوظوووائف الجسوووم. ال شوووعوري فوووي معظموووه، ولكنوووه يملوووك معرفوووة غريزيوووة. يووو ثر علوووى  
حاجووة إلووى إرادة ذهنيووة، بوول أحيانووا علووى الوورغم موون هووذه اإلرادة. الحووظ أن شووري أوروبينوودو يميووز بووين وعووي  الجسم بدون 

أشوووومل يسووووميه: الوووووعي الفيزيووووائي*. وعووووي البوووودن هووووو جووووزء موووون الوووووعي الفيزيووووائي. انظوووور الوووووعي  الجسم* وبين وعي 
 الفيزيائي* أسفله.

  
 physical consciousness الوعي الفيزيائي: 

وكووووووووووووووووووووذلك وعووووووووووووووووووووي   vital physical البدني/حيوي  ئي هنا تعني طبيعي/مادي. يشمل عقل البدن*، والكيانفيزيا 

  الجسم*.
 
  Yoga: يوغاال

"، وأنهوووا الوسووويلة لتحقيوووق الصووولة عملووويإال علوووم نفوووس  موووا هووويرفيوووا: االتحووواد. وصوووفها شوووري أوروبينووودو بأنهوووا "حَ  
الحووودود المعتوووادة للطبيعوووة البشووورية والووودخول فوووي وعوووي أعلوووى وحقيقوووة منووواهج مختلفوووة لتخطوووي  تشووومل. األلوهيدددة مع واالتحاد 

 .أوروبيندو واألم* التي طورها شري المت املة يوغاالالكتاب في معظم األحيان إلى  هذاتشير في  يوغاأسمى. كلمة 
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   Karmayogaيوغا األعمال: 

 شخصية.التدرب على العمل لتحقيق أهداف سامية بدون رغبة أو إصرار على منفعة 
 
  Integral Yogaالمتكاملة:  يوغاال

الوووروح فوووي الحيووواة وفوووي الموووادة عووون تحقيوووق . وهوووو يسوووعى إلوووى واألم ه شوووري أوروبينووودواالوووذي طوووور يوغوووامووونهج ال 
 طريق تحويل جميع نواحي الطبيعة البشرية إلى صورة أقرب إلى األصل الروحي.

  
 yogiيوغي: 

 نفس والتحقيق الروحي الذي تسعى إليه اليوغا.الواصل في اليوغا الذي بلغ التحكم في ال
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


