
 
 من تعاليم المعلم برمهنسا يوغانندا

 من خزنة المعلم برمهنسا يوغانندا
 وجدانيات وإرشادات

 
 ترجمة محمود عباس مسعود 

 
 عندما يكون القلب مع شخص ما

 إليه فإنه يسحب
 .كل صفات ذلك الشخص 

 من يفكر بالطيبين
 .تنتقل طيبتهم إليه 

 ومن يركز بمودة على الُملهمين
 تتوارد إليه اإللهامات 

 ومن يصاحب  ولو بالفكر 
 ذوي الضمائر الحية 
 واألخالق النبيلة 
 والقصد الشريف 

 يشاركهم في نبلهم وأخالقهم
 ألن الفكر يستقطب كالمغناطيس

 نجذب إليهوشبه الشيء م
 طاب يومكم والسالم عليكم

 
*** 

 
 الكل يبحث عن سعادة دائمة 

 .ال تتحول إلى رماد في اليد
 وهذا البحث يقود إلى الكثير

 .من األوهام والمشاكل وخيبات األمل
 اإلنسان يبحث عن سعادة متجددة

 .ال تذوى وال تتضاءل وال تزول 
 واإلنسان يتعلم من اختباراته

 ضية هي سعادة أن السعادة األر
 قصيرة األجل وال دوام لها

 وغالباً ما يكتشف أنه بعد العثور على مطلبه
 ما زال غير قانع بالذي حققه



 
 من تعاليم المعلم برمهنسا يوغانندا

 فيسعى لتحقيق رغبة أخرى
 دون العثور على السعادة المنشودة

 ومع ذلك يعيد الكرة
 !وهكذا دواليك..عوداً على بدء 

 الفرح الحقيقي هو فرح اإلدراك الروحي
 مل على هللا والتواصل معهفرح التأ

 فرح السالم وطمأنينة القلب
 فرح الحب اإللهي

 ومحبة اآلخرين بذلك الحب
 وفرح الشعور اليقيني الراسخ

 بأن النفس خالدة
 وأن سعادتها تالزمها 

 حتى بعد مغادرة
 .  هذا الوجود األرضي الموقوت

 
 

*** 
 

 ساعدني يا رب
 كي أعثر على فرحي بك 

 المعلني أستمتع بالع
 .وبأداء واجباتي األرضية 

 وعلمني كيف أهّذب حواسي
 حتى تميّز بين الجيد والرديء 
 .فتتمتع فقط بما هو نافع وخيّر

 دعني أستمتع بالمباهج األرضية
 استمتاعاً روحياً يغذيه فرحك النقي

 وساعدني كي أجعلك
 جزءاً ال يتجزأ من حياتي 
 وعنصراً الزماً للقيام  بنشاطاتي اليومية 

 فأشعر أنك موجود معي
 على الدوام

 .و على كل صعيد
 

*** 
 

 اإلرادة البشرية
 هي انعكاس لإلرادة اإللهية

 وعندما يتم توجيهها بالحكمة
 .تصبح قّوتها غير محدودة

 اإلرادة اإللهية تحكم الطاقة الكونية
 ولالستفادة من الطاقة الكونية

 التي ال ينقص مخزونها
 وال ينفد مددها 

 لها إلى الجسم ينبغي نق
 عبر أسالك التفكير اإليجابي

 و التناغم الفعلي



 
 من تعاليم المعلم برمهنسا يوغانندا

 .مع اإلرادة اإللهية
 

*** 
 

طبيعي أن على . عظماء المعلمين ال ينصحون أحداً بالتواني واإلهمال، بل يعلّمون طريق اإلتزان
 ولكن إن سمح ألحد واجباته بأن. اإلنسان أن يعمل كي يعيل الجسد ويوفر له الكساء والغذاء

 .يناقض واجباته األخرى ويتعارض معها فذلك ليس واجباً حقيقياً 
 

هناك اآلالف من رجال األعمال المنهمكين في تحصيل الثراء، ومع ذلك تراهم غافلين عن اآلالم 
فإن كان واجب تحصيل الرفاهية يجعل الشخص . واألمراض القلبية التي يسببونها ألنفسهم

 .ه فهو ليس واجباً ينسى واجبه في المحافظة على صحت
 

ال فائدة من التركيز الكبير على تنمية جسم قوي . على الشخص أن ينمو نمواً توافقياً ومتوازناً 
 .العقل يجب تنميته أيضاً . إن كان الدماغ الذي في ذلك الجسد هزيالً 

 
من يمتلك صحة جيدة وبحبوحة من العيش وافرة وقوة عقلية كبيرة ويظل مع كل هذا يفتقر 

 .ادة فإنه لم ينجح في الحياة بعدللسع
 

يكون قد بلغ ذروة النجاح " إنني سعيد وال قدرة ألحد على سلبي سعادتي"من يقدر على القول 
 .وعثر على الصورة المباركة في داخله

 
ولكن إن تبجح وثار غضباً واهتاج ألي . يجب أن يفتخر اإلنسان ألن هللا خلقه على صورته

 .آلخرين، وإن فارق الجسد بهذا الوعي فلن يشعر بقربه من هللاشيء ونظر نظرة ازدراء ل
 

ذات مرة كان أحد رجال هللا يستحم في النهر، فأتي رجل آخر وراح يغسل حصانه قرب ذلك 
الرجل الصالح، وراح يطرطشه بالماء عن عمد وبدون مباالة، فاهتاج تالميذ القديس وأرادوا 

 ".ال تفعلوا ذلك، بل دعوه وشأنه"هم ضرب المعتدي وطرده، لكن معلمهم قال ل
 

وفجأة لبط الحصان صاحبه فكسر وأسقط عدداً من أسنانه، فتقدم منه الرجل الصالح بكل محبة 
 .إن قانون الطبيعة الصارم وليس القديس هو الذي عاقب األثيم. وأخذ يعتني به ويداويه

 
ع الحيف عن كل الذين يثقون إن هللا ونواميسه الكونية يعملون دون توقف وعلى الدوام لرف

وهللا في عون {. بال ويطلبون عونه ويساعدون ويشجعون بعضهم البعض على دروب الحياة
 }العبد ما كان العبد في عون أخيه

 
 

 األشياء األخرى يمكن أن تنتظر
 

وألنه موجود فنحن موجودون، وبفضل جوده ووجوده نمتلك . كل شيء موجود ألن هللا موجود
ولذلك يجب أن يكون عرفاننا بالجميل نحو هللا عميقاً وامتناننا . يش ومسّرات الحياةرخاء الع

 ).نَْشُكُر هللاَ بِالَ اْنقِطَاعٍ (و } لَئِن َشَكْرتُْم ألَِزيَدنَُّكمْ {كبيراً 
 

أهمية هللا بالنسبة لإلنسان ال تفوقها أهمية، ومع ذلك فإن معظم البشر يولون األهمية القصوى 
 .دراية فعلية بال مادية ولذلك فهم ليسوا علىللحياة ال

 



 
 من تعاليم المعلم برمهنسا يوغانندا

طالت  –يجب إنجاز الواجبات المادية واإللتزامات اإلجتماعية مع التفكير بال، ألن مالك الموت 
يتخطف سكان األرض كل يوم، الواحد تلو االخر، وقد يتحتم علينا مغادرة دار الفناء  -أعماركم 

 .هذه في أية لحظة
 

. النا في هذا العالم بضمير حي ونبُبقي في نفس الوقت أفكارنا مقطورة باليجب أن نؤدي أعم
عندما أكون بمفردي في التأمل ال أسمح ألحد بتعكير  إنني أعمل جاهداً لخدمة الجميع، ولكن

 .تأملي
 

األشياء االخرى يمكن أن تنتظر ولكن يجب المحافظة على موعد يومي مع هللا الذي وهبنا كل 
 .ليه على هذه األرضما نحتاج إ

 
 

 يصدر قراره النهائي بخصوص مسألة دقيقة في الوقت الذي كان فيه حضرة القاضي
حصلت له ذلك  كان في نفس اللحظة يفكر بمشاكل بيتية تعني الموت أو الحياة لشخص آخر

 !وكان منزعجاً ألن حكمه في البيت لم يكن نافذاً  اليوم
 

بسبب نقص  من شأنه أن يؤدي إلى موت شخص بريء راً فإن أصدر مثل هذا القاضي حكماً جائ
القانون : ديّان كل المعاصي أمام القاضي األعظم فإنه بدوره سيقف متهماً ومدانا في التركيز

 .وال مكان فيه للمحسوبيات الذي ال يعرف المحاباة الكوني
 

 إدارة األعمال وغير ناجحين في غير فّعالين في كسب المال إن عدداً ال بأس به من األشخاص
يفكرون في متاعبهم  ألنهم عندما يكونون في مقرات عملهم وتعوزهم الحكمة لتمييز األمور

 .يكون بالهم منشغالً بهموم العمل وأثناء وجودهم في البيت البيتية
 .في المرة الواحدة على أكثر من شيء واحد لذلك يتعين عدم التركيز

 
*** 

 
 هارذات مرة، في ساعة من ساعات الن

 أتيت إلى حجرة الوعي
 وفتحت نوافذ األنغام

 ..والمشاهد والشذى والذوق واللمس
 وطلبت من أرّق األلحان وأبهى األلوان

 ..كي تأتي لتتماوج أمامي وتتراقص
 .فضحكُت تارة وبكيت تارة أخرى

 
 عندما تدمع عيناي

 وتؤلمني جروح التجارب
 أغلق باب الحواس

 وأدخل فضاًء غير محدود
 .م النوم واألحالمفي عال

 
 هناك أتمدد بسكينة واسترخاء

 .تحت لحاف الظالم
 

 وبعد أن آخذ قسطاً كافياً 
 من النوم أفتح باباً آخر

 وأدخل مخدع األحالم



 
 من تعاليم المعلم برمهنسا يوغانندا

 فأشاهد أفالم التجارب واإلختبارات
 في سينما الالشعور
 حيث أعمل كما أريد

 وأنسج األحالم المخملية للتذكارات الحلوة
 ةعلى ستائر حريري

 .عليها أكتب إسم المحبوب الكوني
 

 أما عندما أكون خارج هذين المخدعين
 أرتاد بالوعي أحياناً مجاهل الكون
 متخطياً أصقاع الدياجير الدامسة

 قاطعاً الوهاد السحيقة
 .وصوالً إلى شطآن الفضاء األبدي

 
 هناك في عالم الوحدانية

 ال ثنائيات وال أحالم
 وال منغصات وال آالم

 رة كلية الرؤيةبل بصي
 وغبطة دائمة التجدد

 .ونور السموات واألرض
 

*** 
 

 كلما عشنا بسالم مع هللا
 كلما تمكنا

 من العيش بسالم 
 .مع أنفسنا ومع العالم

 فلنحاول دوماً أن توّجه أفكارنا 
 .نحو المطلق الالنهائي

 ال توجد سعادة يمكن مقارنتها
 بسعادة البحث عن هللا

 .والتواصل معه
 

 نفسك باألفكار الطيبة حّوط
 وستساعدك تلك األفكار

 على اإلقتراب أكثر فأكثر
 . نبع كل خير ومسرة.. من هللا 

 سالم ومحبة للجميع
 

*** 
 

 الوحدة في التعداد
 

 الجوهر الفرد: من وعيه األحدى
 خلق هللا التعداد

 ويحاول أن يأتي بالتعداد
 .  إلى الوحدة الكونية ثانية

 



 
 من تعاليم المعلم برمهنسا يوغانندا

 على سطح المحيط عندما تهب العاصفة
 تخلق أمواجاً ال حصر لها

 وعندما تهدأ العاصفة 
 .تغوص األمواج ثانية إلى قلب المحيط

 
 في تنوع واختالف الخليقة
 توجد وحدة كامنة متأصلة

 .تماماً كما أن المحيط هو جوهر األمواج
 

 الوعي العائلي يقّرب نفوساً من بعضها
 .وللبلدان قادة لتوحيدها وتوجيه مسارها

 ..وهناك مجموعات اجتماعية تجمعها قضايا مشتركة
 

 وعندما يعثر اإلنسان على هللا
 يجد أن كل القوى متحدة فيه

 فيستنير عقله
 وتبزغ رؤية جديدة للحياة في وعيه 

 فتحلو الحياة
 ويغمر النفس السالم

 وتتحول منغصات العيش
 .إلى ما يشبه األحالم 
 

*** 
 

إلى مستويات أعلى تغمره بهجة   ويحين موعد انتقاله الحياةمن مدرسة  عندما يتخرج المريد
 وإذ يوقن بقرب لقائه فكسب رضا هللا في معركة الحياة إذ يدرك أنه أبلى البالء الحسن فائقة

إلى  ينقله دون عناء إلى وقود روحي وتتحول تلك األشواق تتعاظم أشواقه بالمحبوب الكوني 
 .التي ليس لها انتهاء جددةوالنور والغبطة المت أقطار السالم

 
* * * 

 
بل تنحدر بسهولة إلى أودية   إن أمطار الرحمة اإللهية ال تتجمع فوق قمم الكبرياء المتشامخة

 !التواضع
 
 

من أوهام الخداع الكوني،  تحدث المعلم برمهنسا عن الكيفية السريعة التي بها نتحرر بنعمة هللا
 :قال

 
بحر المتاعب واآلالم فيهزنا هللا كي يوقظنا من هذا الكابوس في هذا الكون نبدو غارقين في "

 .المرعب
 

 : وقال مشجعاً ألحد المريدين
 

 ."إعلم أن كل ما تسعى للحصول عليه وأكثر منه بكثير ينتظرك في هللا"
                                                                 

 :لعادات السيئةقال لتلميذ كان يبدو غارقا في او
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 ).أي الال إرادة في ارتكاب الخطأ(  فحاول تنمية قوة الال إرادة  إن كانت تعوزك قوة اإلرادة"
 
 

 تأكيدات ذاتية
 اليوم سأحطم صورة الجهل

 التي تدنس محراب النفس في داخلي
 وسأتذكر أن نور هللا األقدس

 يشع باستمرار على كياني
 ويبدد ظالم الوهم من عقلي وروحي

 .وأن الذي خلقني ال يفارقني
 

* * * 
 

 تحت كل موجة من أمواج الحياة
 يقبع محيط الحضور اإللهي الزاخر

 ووراء كل خفقة من خفقات الوجدان
 .يكمن بحر اإلحساس الكوني الالمتناهي

 
 * * * 
 

 كل ليلة سؤأكد لنفسي بأنني لست الجسد
 بل الروح الذي يسكن الجسد
 بدوبأن كياني الروحي خالد مؤ

 .وعندما أستيقظ سأتذكر التأكيد من جديد
 

* * * 
 

 في هيكل النوم سأتعافى وأجدد قواي
 ..لكن ذلك ال يكفي

 إذ أحتاج إلى محراب من السكون والتأمل
 حيث يمكنني أن أعتكف كل يوم

 الرتياد آفاق وعيي
 . واستكشاف أسرار روحي

 
 

 معنى السكون
 

 السكون معناه تسكين األفكار
 .سم والتحكم بمتطلباتهوتهدئة الج

 
 فمن يقدر على ذلك سيختبر هدوءاً منعشاً 

 .وسيحس بموجات وانطباعات سامية من عوالم راقية
 ومن يتعمق بالسكون أكثر فأكثر

 .سيكتشف مملكة هللا في داخله
 

 ما دام اإلنسان سائراً على الطريق
 .فكل لحظة من وقته ثمينة جداً 
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 .لفترة وجيزة) لممردار ا(إننا هنا على هذه األرض 

 كل شيء إلى زوال لكن اإلحساس بال مستدام
 .وال يقوى شيء على محوه من القلب والروح

 
 يجب أن ال نسمح لمغريات الدنيا

 .هللا: بأن تصدنا عن مقصدنا األعظم وغايتنا األسمى
 

 .التعرف على هللا أمر ممكن
 يجب أن نعثر على سيد األكوان

 ومالذي من نوره تومض النج
 .وبقوته تنبض القلوب

 
 .يجب أن نبحث عنه في معبد السكون

 
 عندما ننادي هللا بشوق ولهفة
 وعندما نفكر به بحنين الهب

 .سوف نعثر عليه
 

 ال أتحدث عن إله مجهول
 بل عن رب تعرفت عليه
 وهو حقيقي بالنسبة لي

 .بل أنه أكثر حقيقة من كل األشياء المادية
 .د ويعيل أمواج حياتنا البشريةإنه البحر اإللهي الذي يسن

 .ما عدا هللا بإمكاننا اإلستغناء عن كل شيء
 

 هللا يريدنا أن نعطي لبعضنا  
 

في   يجب أن نضع نصب أعيننا أنه في سعينا لتحقيق احتياجاتنا ينبغي أيضاً مساعدة اآلخرين
 .ومشاركة األقل حظاُ في ما نكسبه ما يحتاجونه

 
كيف ستكون الحياة . أ من األسرة العالمية وال يمكننا العيش بدونهاولنتذكر أننا جزء ال يتجز

بدون النجار أو المخترع أو المزارع؟ فمن خالل تبادل الخدمات والخبرات يريدنا هللا أن نفكر 
 .أن يعيش الشخص لنفسه فقط إذ من الخطأ الفادح باآلخرين

 
 ليس ضرورياً أن نتخلى عن كل شيء. عندما نفكر بسعادتنا يجب أن نفكر أيضاً بإسعاد اآلخرين

وننظر إلى   ولكن يجب أن نتعاطف مع اآلخرين  .ألن ذلك مستحيل  في سبيل األسرة العالمية 
 .حاجياتهم كما لو كانت حاجياتنا الخاصة

 
 .فاآلخرون هم ذاتنا الكبرى هللا يريدنا أن نعطي لبعضنا مثلما نأخذ من بعضنا

 
 

 يةرد وصد هجمات الخداع العات
 

 يجب أن يصبح سيد عواطفه. فهو ليس حراً  ما دام اإلنسان فريسة للغضب والغيرة والحسد
 .واألهواء الجامحة والرغبات الخاطئة وأن يتحرر من الغرائز المدمرة وأعماله،
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وينير  ويهدي الصواب قرارك فستسند الحكمة تفكيرك إن كنت مخلصاً كل اإلخالص مع ذاتك
 .الفهم عقلك

 
على نار التأمل والحكمة بحيث تصبح  بذور األعمال السابقة المدفوعة بالجهل" تحميص"يجب 

 .هذا هو الطريق لرد وصد هجمات الخداع العاتية .للتفريخ والنمو ثانية  غير صالحة
 

لتعقب سراب المتع   بوعود خلبية ومغريات خالبة يخدع اإلنسان -أو إبليس  -الوهم الكوني 
وبذلك يعمل جاهداً على   ألنه يعده بسعادة دنيوية ال حقيقة لها،  ر على ملكاتهويسيط  الحسية

 .منعه من تذوق ثمار السعادة الحقيقية الموجودة بوفرة في بساتين الروح
 

 .الفهماء يعرفون الفرق بين الحقيقة واألوهام ويحسنون التمييز
 

إلرادة الحرة وبضرورة تفعيل حرية وإذ يتعمقون في التأمل يصبحون على دراية وثيقة بأهمية ا
 .اإلختيار لعمل الصواب وتجنب األفعال ذات التبعات الضارة والنتائج غير السارة

 
 :سأل أحُد المريدين المعلَم برمهنسا عن رأيه في القضاء والقدر والمعاناة واأللم، فقال

 
يمكنك تخليص نفسك من اآلالم  .و يقرر مصيره بنواياه وأفعاله اإلنسان هو الذي يصنع قَدَره بإرادته

ألفعال الخاطئة لهللا جوهره المحبة وال يريد أن يعاني محبوه ويالت اآلالم نتيجة  .فيما إذا اخترت ذلك
لكن نتيجة للقرارات غير الصائبة   .وقد وهب اإلنسان قوة التمييز وحرية اإلختيار  والتفكير المغلوط،

 .على نفسه وعلى غيره المعاناة واأللموالخيارات غير الحكيمة يجلب اإلنسان 
 

بمصادرة قرارك أو الهيمنة عليك وأن ال تدع المحيط   يجب أن تتحرر وأن ال تسمح ألحد
 . والعادات والتقاليد الخاطئة تقيدك وتتحكم بنهج حياتك

 
قبل الشروع بما  وخذ نتائج األفعال في اإلعتبار اعمل بوحي الحكمة واصغ لصوت الضمير

 بسبب تصرفاتك غير السليمة  وتحاَش إلحاق األذى باآلخرين قيام بهتنوي ال
 . واطلب من هللا العون والهداية

 
 التوجيهات الداخلية بوحيالعمل 

الذي من  ليرشدنا إلى العمل المناسب ثم نطلب العون اإللهي يجب أن نقوم أوالً بتحديد الهدف
ويرى بوضوح الخطوة التالية  أن يهدأ الفكروأن نتأمل إلى  خالله يمكننا اإلعراب عن طاقاتنا

 .التي يتعين اتخاذها
 

 .التي نحصل عليها وسيتحقق ما نبتغيه بعد ذلك يجب أن نعمل بحسب التوجيهات الداخلية
 

 !وما أروع ذلك ستدرك األمور بسرعة وسهولة عندما يصبح الفكر هادئاً 
ألن القوة الكونية قادرة  قت قصيرفي و وسيكتب لك النجاح في كل شيء وستنال ما تصبو إليه

 .والبرهنة على عمله على تسيير القانون الصحيح
 

. بعض الناس يقولون أن خاليا أدمغتنا مشّكلة بعادات معينة بحيث يتعذر تحسينها أو تغييرها
 .ال يمكن لشيء أن يحّدنا أو يعيق تقدمنا فما دام هللا قد خلقنا على صورته، هذا غير صحيح

 .بعونه تعالى داخل نفوسنا سندرك صحة ذلك وإن بحثنا
 

 كل إنسان يمثل القوة الالمتناهية
 .ويجب أن نظهر تلك القوة في كل ما نفعله

 عندما نرغب في ابتكار شيء ما



 
 من تعاليم المعلم برمهنسا يوغانندا

 يجب أن ال نعتمد على المصادر الخارجية وحسب
 بل يجب أن نغوص في األعماق الداخلية

 .ونبحث عن المصدر الالنهائي
 العمل الناجح إن كل أساليب

 وكل االختراعات
 وكل االهتزازات الموسيقية الراقية

 واألفكار الملهمة
 والمؤلفات الرفيعة والرائعة

 .مدّونة في سجالت هللا
 

 لقد بحثت عنك على مر الدهور والعصور
 على دروب الرغبات والمطامح

 واآلن أدرك أنك تسكن نفسي
 .وتلهم أقدس أحاسيسي

 
 يال تحتجب بعد اآلن عن
 خلف زهور المشاعر

 .واألفكار ونبض الوجدان
 

 رّصع روحي بجواهر حكمتك
 وانفحني بنسمات نعيمك

 واقِص عني الظلمة التي حجبتك
 .عن بصري وبصيرتي

 يا من أنت ما وراء النجوم والسماء الزرقاء
 ..وخلف طبقات الجو وكل الكائنات والموجودات

 
 تقبل همسات عشقي

 .سالمكواغمر كياني بحبك ونورك و
 

 أرني وجهك األقدس
 

 أحّس بك في أعماق فكري
 وأشعر بقربك في أبلغ مشاعري

 .وأراك متفتحاً في حديقة حبي
 امألني بعطر وجودك

 .علني أنتشي بأريجك المبارك
 تعاَل إلّي من خلف السماء والنجوم

 واألفكار والمشاعر
 أرني وجهك األقدس

 ودعني أدرك حضورك في روحي
 ومن حولي

 .مكان وفي كل
 

 وهي مستقاة من تعاليم المعلم برمهنسا Inner Culture باطنية ثقافة الفقرات التالية هي من مجلة



 
 من تعاليم المعلم برمهنسا يوغانندا
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بالجسم  معرفة الذات هي اإلدراك" :ف معرفة الذات قالعندما سئل المعلم برمهنسا كي يعرّ 
 فنحن لسنا قريبين من ذلك الوجود وحسب  بأننا واحد مع وجود هللا الكلي والعقل والروح

وأننا قريبون منه اآلن بنفس الدرجة التي  هو أيضاً وجودنا الكلي بل أن وجود هللا الكلي 
 ".لينا إال أن نحّسن معرفتنا بهوما ع سنكون بها قريبين منه في أي وقت آخر

 



 
 من تعاليم المعلم برمهنسا يوغانندا

تقّوينا كي نتمسك بمقررات صعبة ستضطرنا   إن األمانة في إنجاز الواجبات الصغيرة" :وقال
 ".الحياة كي نتخذها يوما ما

 
مؤمنون يحضرون بيوت العبادة وهم  :هناك ثالثة أصناف من المريدين الروحيين" :قالو

 النزاهة واالستقامة لكنهم ال يبذلون المجهود الالزم ومؤمنون يحبون حياة ..قانعون بذلك فقط
 ."ومؤمنون مصممون  على اكتشاف ذاتهم الحقة في هللا  ..للتعرف على هللا

 
إن هللا يحقق بسرعة أية حاجة لمتعبديه ألنهم تحرروا من الدوافع األنانية التي تحبط " :وقال

 ".المساعي وتخيّب اآلمال
 
 

 في أغوار الجبال
 ت الساكنةوالسموا

 وفي أعماق روحي
 وكهف السكون

 أحس بوجود هللا
 وأشعر بغبطته الدائمة

 وأشرب من ينابيعه الصافية
 .التي ال تنقطع وال تجف طوال األبد

 
 يا رب، امنحي روحاً تتسم بالسخاء

 كي أشارك اآلخرين بما عندي
 وساعدني كي أبصر في بحيرة عقلي الساجية

 .ر حضوركمتألقاً بنو انعكاس قمر روحي
 

 اليوم سأغوص عميقاً في بحر التأمل والتفكير بال
 .إلى أن أعثر على آللئ الحكمة والفرح اإللهي

 
 سأحبك يا رب أكثر من أي شيء آخر

 .ألنني بدونك ال أقدر على محبة أي إنسان أو أي شيء
 

 يا من يستوي حبك سأعبدك يا رب
 .على عرش كل قلٍب طيب ومحب

 
 

 ةفي الحياة والمما
 وفي األحزان والملمات
 يبقى إيماني بك يا رب

 قوياً ال يتضعضع
 .راسخاً ال يتزعزع

 كل نفثة من نفثات حنيني وابتهالي
 تفتح في روحي أبواباً ونوافذ

 .منها أعبر إلى نعيم هللا
 مثلما تشع الشمس

 على أكثر الطرقات اكتظاظاً  
 هكذا سأبصر إشعاعات الحب اإللهي

 دحمةفي كل المجاالت المز



 
 من تعاليم المعلم برمهنسا يوغانندا

 .لنشاطاتي اليومية 
 باركني يا رب

 كي أيقظ روحي مع صحوة الفجر 
 .وآتي بها إلى أعتابك المباركة

 
* * * 

 هللا هو السكون الكوني
 الذي فيه تنعكس كل األشياء 

 ..ومنه تبزغ كل األفكار النيّرة
 لذا سأحاول ممارسة السكينة

 .كي أشعر بحضوره السعيد 
 إنني أدرك أن هللا يصغي

 .لكل همسة من همسات أشواقي 
 ..هو الحب الكوني

 ومن خالل الحب اإللهي
 يمكنني العثور عليه 

 إذ بالمحبة يقترب المريد من هللا
 .ويشرب من منابع الغبطة المقدسة

 
 ساعدني يا رب

 كي أشحن جسمي 
 بطاقتك الكونية 

 وكي أشفي العقل
 بالتركيز والتفاؤل 

 وأشفي النفس
 .وليدة التأملبالمدركات الروحية  
 

 دعنا ندرك يا رب
 أن متع الحواس سطحية وقصيرة األجل 

 في حين أن فرح الروح
 .هو حقيقي ومتجدد على الدوام
 هللا  ليس مجرد كلمة نتلفظ به
 .بل جوهر الحياة وسر الوجود

 قد ال نعرف مدى اتساعه الالمحدود
 لكن بإمكاننا أن نحس بوجوده

 .ونالمس حضوره 
 

 محراب السكينة اليوم سأزيّن
 بزهور الشوق اإللهي

 .وأدعو إليه إله المحبة والغبطة
 أسأل هللا أن يظهر لي ذاته

 من خالل عيني الروحية
 علني أرى نوره منتشراً 

 . في كل أصقاع الكون 
 

 سأتصور األشياء الهامة التي أحتاجها
 وسأفّعل قوى إرادتي وقدراتي الخالقة



 
 من تعاليم المعلم برمهنسا يوغانندا

 وأتحلى بالصبر واألناة
 .مبتغاي بفضل من هللا وعونه حتى أحقق

 .إنني أدرك أن التعاسة سببها الفشل
 لذلك سأبذل قصارى جهدي

 للحصول على السعادة الدائمة
 من خالل عدم السماح ألي شيء

 .بمضايقتي وإعاقة رحلتي نحو النجاح
 سأرسم مخططات ذهنية ألشياء صغيرة

 وأعمل على تجسيدها
 رةإلى أن أتمكن من تحقيق أحالمي الكبي

 .بعونه تعالى 
 

 إننا أشعة من نور الخالق
 نعيش لفترة محدودة في أجسام مادية

 .وال بد لألشعة أن تعود إلى مصدرها
 هذا ال يعني أن ال قيمة للجسد

 بل يجب أن ال نظن
 .أننا خاضعون له ولمحدودياته 

 هللا ال يحابي أحداً 
 .بل يستجيب من خالل قانون ثابت ال يتغير 

 قانون اإللهي من يتجاوز ال
 يجلب على نفسه العقاب والعذاب

 ومن يحيا وفقاً لذلك القانون
 سيثيبه ويجيبه هللا 

 .من خالل السالم والفرح الباطني
 سأرفع دعوات حارة

 وأستخدم إرادتي على الدوام 
 .إلى أن أحصل على األجوبة الشافية والكافية البتهاالتي

 
 

 في الجبهة.. مركز الوعي الروحي 
 

  وسأحصل على الرضاء سييسر لي هللا السبل لمعرفتها حاولت صادقاً التعرف على الحقيقةإن 
 .لكل ما قد يخطر لي من أسئلة وتساؤالت واألجوبة الشافية 
 

حيث العين الروحية التي هي المعبر  هو في الجبهة، ما بين الحاجبين إن مركز الوعي الروحي
 .النقطةولذلك سأركز على هذه  إلى مملكة الروح

 
سأغيرها  ولذلك عندما تسممني بيئتي بالوهم والخداع إنني أدرك أن وعيي يتغير بتغيير بيئتي

 .إلى بيئة أفضل
 
 

 سر اإلبقاء على مودة األصدقاء
 

سيدي، إنني أجد صعوبة في اإلحتفاظ بالصداقات التي " :قال أحد التالميذ للمعلم برمهنسا
 :فأجاب المعلم ."أبنيها

 



 
 من تعاليم المعلم برمهنسا يوغانندا

 ولكن احتفظ دوما ببعض المسافة كن أنيساً معهم ، مخلصاً لهم. حبك بحرص وعنايةانتق ِ ص"
 .وليكن اإلحترام  المتبادل صلة الوصل بينك وبينهم، وال تتخط حدود اللياقة معهم 
 
من السهل مصاحبة اآلخرين ولكن إن رغبت في المحافظة على مودتهم واحترامهم لك فعليك  

 ."العمل بهذه النصيحة
 
 
يصبح جزءاً من ذلك  بالتركيز العميق على المغناطيس الكوني ن يحّك مغناطيس روحهم

 .يجلب لنفسه كل ما هو خيّر وصالح فيكتسب خاصياته المغناطيس
 

 تأكيدات ذاتية
وسأكون أكثر مراعاة لمشاعر  وأقرأ الكتب النافعة والمواد الجيدة سأنّمي قوى التركيز والتأمل 

 .اآلخرين
 

كي تجعلني  ولن أنتظر الظروف المعاكسة التي وهبها هللا لي  ة كل األشياء الطيبةسأقّدر قيم
 .التي جاد بها الكريم عليّ  أتذكر النعم الكثيرة

 
حيث سأجلب الخير لنفسي على قدر قوة الجذب التي  اليوم سأحاول أن أكون مغناطيساً روحياً 

  .أمتلكها
 

 ولذلك لن أعطي لألمور المادية روح خالٌد غير فانٍ وكل ما هو لل كل ما هو للجسد خاضع للفناء
 .اإلعتبار األول في حياتي 
 

إن عشت في قصر رائع أو كوخ   ولن يهم بعدها إن طلبت هللا أوالً ستتحقق كل أمنياتي
 .متواضع

 
وإن واسيت  إن عشُت بأمانة وإخالص واستقامة سيتمدد وعيي وتتفتح مدركاتي الروحية

 .والمحبة والتشجيع على دروب الحياة لعطف واللطفومنحتهم ا  اآلخرين
 

* * * 
 

 "يا معلم هل يمكن لنفس ما أن تبُفقد فقداناً أبدياً؟"   :سأل أحد التالميذ
 

ولذلك فهي باقية،   ألن كل نفس هي جزء ال يتجزأ من هللا! مستحيل" :فأجاب السيد برمهنسا
 ." خالدة، ال يمسها الفناء

                                                                    
 :التقدم الروحي، فقال له المعلم كان أحد المريدين ال يألو جهدا في البحث عن عالمات

 . إن زرعت بذرة ونبشتها كل يوم  لتفحص نمّوها فلن تتأصل شروشها في التربة  ولن تنمو"
 ".اعتن بها عناية صحيحة، ولكن ال تكن كثير الفضول

 
 
 


