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   ۲۰۲1/ ۰۲/ 1۸                                                                                          یوسفزیفاطمه 

 

 : جسمی و روحی در مورد صحت (Chanakyaچاناکیا )  رفکطرز ت 

 بلکه سالمتی شماست.   ،پول نهشما ثروت حقیقی  

 

 به پیش رفت بدون سالمتی سالمتی رسمایه اصیل ماست. 
ی

ن   بخواهیم  مثل این که  . و ترقی رسید   ، نیم توان در زندگ ماشی 

 . حرکت دهیمرا بدون سوخت به جلو 

ین صحبت در مورد سالمت جسیم است. و اکنون همه در مورد سالمت روان   انواع مختلفن از سالمتی وجود دارد. بیشتی

،  حرکات ما محدود یم شود و    بود صحبت یم کنند. اگر فردی از نظر جسیم سالم نباشد، به هیچ وجه خوشحال نخواهد  

ن تحت    بودن  احساس کم د و بی لیاقتی یم کنیم. انرژی ما نت   در فعالیت ها کاهش میابد.  مادرست  و عملکرد    تأثت  قرار یم گت 

ن حال وقتی    روی سالمت روان خود داریم.   وجهنیاز به ت   ، باز هم، حتی اگر از نظر جسیم سالم و متناسب باشیماما در عی 

ند   ما  ذهن و بدن ین وجه انجام دهیم،  فعالیت های ما ، یم توانیم هر دو در یک راستا قرار بگت  احساس انرژی و  را به بهتی

 سوق یم دهد.  شادی و خرسندیما را به سمت احساس اشتیاق کنیم. و این 

  با فشار مجبور کنیم   را   ؟ آیا باید خود اما اگر فردی سالم نباشد و کارهای زیادی برای انجام وجود داشته باشد چه باید کرد 

سالمتی رسمایه واقیع ماست.    مثل که قبال ذکر شد  غت  ممکن است.   ؟به اتمام برسانیمرس وقت  تا کارهای موجود را  

ن  م  مثلدرست    پیش رفت، نیم توان به  صحت درستبدون   کردن    . بنابراین، پر حرکت نیم کند بدون سوخت  که  اشی 

ن را باید در اولویت  م  مخزن ن قادر به حرکت به جلو است.    و   قرار داد اشی  این عینأ  فقط در این صورت است که ماشی 
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ن مشور یم باشد لیا(  بی ا)ک که بنام  چاناکیا  که  نظریه ایست سال   ۲۷۰۰( Arthashastra) هشاستی  رتا اش کتاب  در نت 

 . نوشته استقبل 

شود."    داده  تمدید   برایش  ، باید ناتوان باشد   در انجام کار اش   یا مصیبتی   و   به دلیل بیماری  فردی : "اگر  ته است وی گف 

(3.14.2) 

ی    لعم   اهل  یک فیلسوف    چاناکیا  تا بهبود    داده شود بود. او یم دانست که اگر فردی بیمار است باید به او فرصت بیشتی

ین   احت برای بازیابی سالمت از دست رفته مهمتی .  رس پا شدن انجام یم دهید   دوبارهاست که برای    کارییابد. کیم استی

 . بفهمیماین را با جزئیات  یائید ب

 چیست؟ بیماری

 
ی

 های کوچک دو نوع بیماری وجود دارد: طبییع و مزمن. بیماری های طبییع مانند رسفه و رسماخوردگ
ی

و یا  ، آسیب دیدگ

 حدود یک هفته طول یم کشد یا هر نوع ناراحتی کوچک به دلیل تغیت  هوا یا فصل. همه اینها برای  
ً
تب است که معموال

احتهر شخیص طبییع است. با   برآییم.  ها  ان این مرییصن ، یم توانیم به راحتی از پس مناسب و دارو درمابن  استی

نیاز دارند. بیماری    طبابتاما بیماری های مزمن متفاوت است. دوام آنها یک سال یا بیشتی است و به مراقبت مداوم  

ه  ، رسطانهای مزمن مانند بیماری های قلتی  صورت عدم  بیماری های طوالبن مدت یم شوند و در موجب ، دیابت و غت 

مراقبت مناسب یم توانند منجر به مرگ شوند. هر دو بیماری طبییع و مزمن به درمان های مختلفن نیاز دارند. بنابراین،  

ات کوتاه مدت و بلند مدت آنها باشیم.   باید مراقب تأثت 

 های غیر منتظرهو فاجعه  مصیبت     

    آشفتهبا  یک فاجعه    رخ دادناما پس از    متناسب باشد   و   خوب  ممکن است  فردی
ی

حتما موارد زیادی  .  روبرو شود رویح  گ

 او فقط یک شبه تغیت  یم کند.  
ی

خارج  تعادل    فرد از را شنیده اید که یک فرد سالم با یک تصادف روبرو یم شود و زندگ

  شده
ی

 برعکس یم شود. اش دفعتأ و زندگ

 تحت تأثت  قرار نگ  ،نوع دیگری از مصیبت
ً
ید زمابن است که مستقیما آن کشیده   طرفمستقیم به    ، بلکه به طور غت  ت 

خانواده نیم دانند چه    اعضای  ناگهان از دنیا یم رود و   است  نان آورکه    شوید. به عنوان مثال ، تنها عضوی خانواده شما 

اما به دلیل این مصیبت، اعضای خانواده با مشکالت    باشید های تان را به درستی انجام داده  ممکن است کار    . شما کرد باید  

 ایجاد یم شود.    - رویح روبرو یم شوند  
ی

س ایجاد یم شود ، افرسدگ که چگونه منابع جدید  ند  خانواده نیم داناعضای    استی
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اییط که  ،ند و بهبود یاب  ند ایجاد کنرا  درآمد   ن  از دست دادن شخیص  تنها نه    رسر ر مایل نت  ارد. آیا در  دبه همراه  ، بلکه ضن

اییط راه حیل وجود دارد؟  ن رسر  یم دهد.  ارائهبه شما  روش آنرا  ! چاناکیا بیل چنی 

 دهید وقت ببه خود تان 

ابتدا این واقعیت را بپذیرید که برای مدبی موقت ناتوان خواهید شد. این واقعیت عمیل است. به ذهن خود بگویید که  

   جدیدی  شیوه قوی باشد و  
ی

ن   ، ید را که باید یط کن  از زندگ ، فقط آرام باشید و نفس  . هنگایم که واقعیت را پذیرفتید د یر بت 

عمیق بکشید. آرام باشید و به خودتان وقت بدهید تا بهتی شوید. ممکن است چند هفته یا حتی چند سال طول بکشد  

رها به مدبی زمان نیاز دارید.   اما برای بهبودی از این ضن

ن  یابید   هبود جدید را دنبال کنید تا زمابن که دوباره ب  صح ، و یک روال  وب مشورت کنید خ  طبیب شما باید با یک   . چنی 

 داشته باشید. برای مدت کوتایه ممکن است شما را  
ی

ید. یک روش معنوی برای نگاه کردن به زندگ  نگت 
اییط را منفن رسر

لزل کند  ن   یک روش از   شما الزم بود. اینو آرام کردن  عت  ، اما در طوالبن مدت متوجه خواهید شد که برای کاهش رس متی

ن  طبیعت برای بهبود   شما بود. ساخیی

ن خواهید متناسب تر یم شوید و پس از بهبودی، نه تنها  ن شخیص که از نظر جسیم متناسب و  شد ، بلکه بالغ تر نت  . چنی 

ین راه    خواهد بود.   فعال تر دارای آرامش رویح باشد، از هر زمان دیگری     ش آرام  ،یصحتمند  ،جاودانخوشبختی    برایبهتی

 و پالش و پر کار بودن است.  

ن پیلیل ) داکتی  : نویسنده  (. Chanakya) چاناکیاات می متخصص تعال(  Radhakrishnan Pillaiرادهاکریشین

(، محصل سال سوم زبان جرمتن در پوهنتون جواهر لعل نهرو در  Fatima Yosofzay) یوسفزیفاطمه  : ترجمه

 دهیل. 
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