ترجمة محمود عباس مسعود

يجب أن نتعلم اإليثار ،فالعثور على السعادة من خالل إسعاد اآلخرين ھو الھدف الحقيقي لكل
محبي ﷲ ،المؤمنين به.
إن تقديم السعادة لآلخرين ھو أمر رائع وھام جداً من أجل تحقيق سعادتنا الذاتية ،وھو عم ٌل
مجز ٍ.
وبس" ..آخرون يفكرون بأنفسھم فقط ،قائلين "كل
بعض الناس ال يفكرون إال بعائالتھم "نحن
ّ
ما يھمني ھو أن أكون سعيداً".
لكن لألسف مثل ھؤالء ھم الذين ال يعثرون على السعادة.
ليس من المستحسن البحث عن السعادة الشخصية وفي نفس الوقت تجاھل سعادة اآلخرين
ورفاھيتھم.
من يسلب الغير لقمة عيشھم باستھتار ،قد يصبح غنيا ً ولكن ليس سعيداً ألن نقمة اآلخرين
عليه ستكون أشد فتكا ً من السم الزعاف.
القانون اإللھي يقضي باآلتي:
عندما يحاول شخص التنعم على حساب اآلخرين فإنھم سيحاولون تكدير عيشه .ولكن إن حاو َل
إسعادھم ولو على حساب سعادته فإنھم سيفكرون برفاھيته وبإسعاده.

عندما نفكر باحتياجاتنا الضرورية فيجب أن نفكر بحاجيات اآلخرين أيضا ً .وعندما نبدي
اھتماما ً نحوھم فإننا سنتمنى لھم الخير والسعادة.
صاحب اإليثار ينسجم انسجاما ً حلواً مع أھل بيته ومع العالم من حوله.
أما األناني فيقع دوما ً في المشاكل ويتعثر ويفقد راحة البال.

كل الناس يتناغمون روحيا ً مع الالنھائي ومن الخطأ التفكير بأن األشخاص العاديين ال
يتناغمون أبداً مع ﷲ أو الحق األسمى ،إذ لو امتنع كل الناس عن دخول حالة النوم العميق غير
الحالم ولو لدقائق قليلة لما تمكنوا من العيش.
ومع أن اإلنسان العادي ال يمتلك تذ ّكراً واعيا ً الختبارات روحه لكنه جزء من الكل الكوني وعليه
أن يشحن حياته بين الحين واآلخر بتيارات الحياة المنعشة الصادرة عن الواحد األحد ينبوع
الحياة والحب والحق الذي ال يتغير وال يتجزأ.
وإذ يقدّس المريد مبدأ الحق بفكره وكالمه وأفعاله فإنه ينسجم مع الخليقة والخالق .وكل من
يقابل ذلك اإلنسان الروحي المتطور ينتعش روحيا ً بسبب اھتزازاته الروحية التوافقية .وھذا
اإلنتعاش يكون بدرجات متفاوتة .ذلك المريد متحرر من اإلزدواجيات المؤلمة والنسبيات
المتناقضة ،وھو مؤھ ٌل في نھاية المطاف لدخول الملجأ األخير :الحق المطلق.
إن انعدام الغضب ھو أسرع طريقة للسالم النفسي .الغضب سببه معارضة الرغبات ،ومن ليس
لديه رغبات ھو شخص متحرر من الغضب.
إن الذي ال يتوقع شيئا ً من اآلخرين ويتوجه من أجل نيل مبتغاه وتحقيق مشتھاه ال يشعر
بالغيظ أو الحنق نحو إخوته البشر وال يكسر خاطرھم) .تبسمك في وجه أخيك صدقة( و )اذھب
أوالً اصطلح مع أخيك(.
الحكيم قانع بمعرفته اليقينية بأن ﷲ ھو مدير ومدبّر العوالم بأسرھا ،وال يفكر بأن األمور
تحدث جزافاً ،لذلك فھو متحرر من الغضب والكراھية المتأصلة والمشاعر العدائية.
ھذا العالم ھو عالم النسبية ،والحكماء يوافقون أنفسھم مع اإلرادة اإللھية ويكيّفون أعمالھم
بحسب الظروف .قد يظھرون أحيانا ً ضروبا ً من السخط الجريء أو العنيف إذا كان ذلك يردع
فاعلي الشر عن إلحاق األذى باألبرياء .لكن الحكماء ال يراودھم اإلحساس بالكراھية نحو أي
إنسان مھما تعاظم جھله وكثرت تجاوزاته.
صاحب المعرفة الذاتية قد يھتاج حنقا ً لفترة طويلة أو قصيرة لكنه ال يلبث أن يعود إلى أريحيته
ورزانته المعتادة.
غضب الشخص العادي ال يمكن أن يزول بقوة اإلرادة وعلى الفور ،أما القلب النقي لإلنسان
المتحرر من الرغبات الدنيوية فال يشعر بالغضب وال يظھره.
الغضب ھو العيب األكثر شيوعا بين الناس ،وھو مع ّكر السالم في العائالت وبين األمم.

من يستشيط غضبا ً يكرھه أھل بيته ،ونوبات الغضب المتواصلة لھا تأثير سيء على صحة
اإلنسان وغالبا ً ما تؤدي إلى العنف .وإذ يستسلم الناس للغضب استسالما ً أعمى فإن عدداً كبيراً
منھم يقترف الجرائم أو يذھب إلى السجن أو يُحكم عليه باإلعدام.
صر في األمور والتأمل في العواقب
وعمالً بمبدأ حب البقاء ،على جميع الناس أن يتعلموا التب ّ
والسيطرة على الغضب.
} والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وﷲ يحب المحسنين{

زيادة قدرات الدماغ اإلستيعابية :التكثيف والتركيز
قال البروفسور جيمز من جامعة ھارفارد أن معظم عاداتنا تتشكل بفعل العوامل الوراثية.
ويقول العلماء أن ال عالج للبالھة أو الغباء؛ واستنتاجھم ھذا مبن ٌي على قياسات تقوم على
العنصر الجيني الوراثي.
لكنھم لم يتعلموا بعد الطريقة التي يمكن من خاللھا لإلنسان أن يوقظ خاليا الدماغ التي من
شأنھا التسريع من تطوره.
ھناك طريقة لزيادة قدرة الدماغ اإلستيعابية بحيث يمكن للشخص أن يستوعب خالل عمر واحد
كل المعرفة التي يرغب في استيعابھا داخل نفسه.
في مجال التعليم ھناك فارق كبير بين األساليب التي يتّبعھا المعلمون في الھند ونظرائھم
الغربيون.
ففي الغرب يتم التركيز على حشو أدمغة الصغار باألفكار وقراءة أكبر عدد ممكن من الكتب.
ذات مرة عاد أحدھم إلى بلده بشھادة دكتوراه في صنع السكر من أنواع مختلفة من الفاكھة.
سئل عما إذا كان باإلمكان صنع السكر من الجوافة ،ف ّكر مليا ً ثم قال" :لم أدرس ذلك،
وعندما ُ
فھذه الثمرة لم ترد في منھاجنا الدراسي ".واضح أنه لم يتمكن من استخدام بديھته والتوصل
إلى استنتاج منطقي.
المعرفة ال تتوقف على ضخ األفكار من الخارج ،بل تعتمد على قوة ومدى وسرعة اإلستيعاب
الداخلي.
من يمتلك قوة التقبل المعرفي يستوعب كل شيء على نحو سريع .أما الذين ال يمتلكون تلك
القوة فقد تمر عليھم نفس التجارب والمعلومات ومع ذلك ال يتمكنون من تمييز األمور أو
استيعابھا بشكل كامل.
األلبّاء ذوو الذكاء واإلدراك يسبقون المغفلين بأشواط بعيدة.
تجارب اإلنسان تجلب له المعرفة وفقا ً لحجم وعاء تقبّله وقدرته على اإلستيعاب.
وما ھي الطريقة؟
بالتكثيف الواعي لكل اإلختبارات من خالل قوة التركيز.
والتركيز يعني جمع اإلنتباه وحصره في نقطة محددة..

أما التكثيف فيعني استخدام ذلك اإلنتباه المر ّكز لعمل شيء ما بسرعة ،عادة ما يستغرق إنجازه
وقتا ً طويالً .بالتركيز يمكن تكثيف كل اختبار واستخالص زبدة المعرفة من مكوناته.
وھكذا ،بتكثيف التجارب الفردية بإمكانك بلورة جميع تجاربك واختباراتك والحصول على
الحكمة الكامنة في تلك التجارب واإلختبارات بكيفية أسرع وأكثر فعالية مما لو تعاملتَ معھا
عشوائيا ً وبدون تركيز.
اإلتزان العقلي بتحويل الفكر إلى الداخل
يمكن بلوغ اإلتزان العقلي بممارسة إحدى الرياضات الروحية التي تساعد على تحويل الفكر
للداخل حيث يشعر اليوغي بحالة متزنة من فرح ال يتغير .وعندما يتمكن من إظھار حالته
الباطنية تلك في ساعات اليقظة يصبح نقيا ً ومترسخا ً في الروح الكوني.
يقول الحكماء أن اإلنسان العادي تعتوره الشوائب نظراً لتفاعله الحسي مع ثنائيات ونسبيات
الوجود من ألم ولذة وحرارة وبرودة وحياة وموت .ومن يتمكن من فصل وعيه بإرادته عن
اإلحساسات الدنيوية ھو وحده المتحرر من ثنائيات الحواس المقلقة ،وھو وحدة المستقر في
الروح اإللھي ذي السكينة األبدية.
اليوغيون الذين يشعرون بالغبطة المقدسة في حاالت الوعي الباطني والواعي والسامي ھم
أنقياء وعلى تواصل مع الروح الكوني.
اإلنسان غير المنضبط يرقب الصور المتحركة لھذا العالم ويركب أمواج الفرح والحزن أو
القنوط أو الغضب أو تبلّد اإلحساس أو الالمباالة في بحر وعيه دون القدرة على رؤية قمر
الروح المنعكس في ذلك البحر.
وعندما تھدأ أمواج الوعي المتالطمة يبصر الحكيم في المحيط الباطني الھادئ صورة القمر
المقدس دون تشويه.
إيمان رجل ﷲ بالعلي القدير
كما رواھا المعلم برمھنسا يوغانندا

كانت السحب البيضاء تحجب وجه السماء والرياح العاتية تزأر وتزمجر في الوقت الذي كان
رجل ﷲ يعتزم السفر بطائرته إلى إحدى المدن لحضور مؤتمر سالم ھام .وقد نصحه أصدقاؤه
ورجوه بإلحاح كي ال يغامر بحياته في ھذه الرحلة الجوية المحفوفة بالمخاطر بفعل العاصفة
الوشيكة الحدوث .وحتى رجل ﷲ نفسه أحس بقرب حدوث أمر ما إن ھو أصر على السفر
وحضور ذلك المؤتمر الذي كان يتوقف عليه مستقبل أمم عديدة.
وقلّب األمر في عقله وھو يردد لنفسه "ﷲ ھو نبع الخير وجوھر الصالح ،وما دامت غايتي
طيبة ونيتي حسنة فال بد أن أتخطى كل العوائق والموانع التي قد تعترض سبيلي أثناء سفري
جواً إلى حيث سيعقد المؤتمر".
ثم ف ّكر محدثا ً نفسه" :ھناك الكثير من ذوي النوايا الطيبة ممن قاموا بإنجاز األعمال الخيرية
لكنھم قوبلوا بالكوارث والصعاب أثناء أداء مھامھم ،وكأن ﷲ لم يبعد األذى عنھم ،في حال
يوجد العديد من ذوي النوايا الخبيثة والمقاصد الشريرة ال يطالھم العقاب بل يسرحون
ويمرحون دون قيود أو ضوابط".
أخيراً بزغت شمس األمل ثانية في قلب رجل ﷲ ،تشع ساطعة من تحت غيوم الشك الدكناء.
وأتت زوجته وأصدقاؤه وجيرانه محاولين ثنيه عن القيام بتلك الرحلة المجھولة العواقب
واالبتعاد عن تلك األجواء المنذرة بالشؤم .لكن عتابھم ومحاوالتھم كلھا ذھبت أدراج الرياح

عندما توجه رجل ﷲ بثقة إلى مقعد طائرته الصغيرة ،كما لو كان مدفوعا ً في الجو بقوة عليا ال
قدرة له على مقاومتھا .فأدار المحرك وانطلق على بركة ﷲ يسابق الريح.
و زاد من سرعة الطائرة على أمل النجاة من العاصفة المحتمة ،وبعد ساعتين من مجاھدة
اإلعصار المتربص به بلغ ركنا ً ھادئا ً وصافيا ً من الفضاء فتنفس الصعداء محتسبا ً أن إيمانه قد
نجاه وأن ﷲ سمع دعاءه وأمدّه بعونه.
لكن بعد لحظات تحول فرحه إلى غم عندما سمع ورأى سنجابا ً يقرض أحد األسالك الحيوية في
محرك الطائرة .وبالرغم من تحويل الطائرة وإدارتھا في جھات مختلفة ظل السنجاب جاداً في
عمله المؤذي .لم يتمكن رجل ﷲ من اإلمساك بالسنجاب وقد أدرك أنه إذا ما استمر في قرض
السلك فسيحصل عطل كھربائي للطائرة وأنه سيواجه خطر الھبوط اضطرارياً ،مما قد يؤدي
إلى تحطم الطائرة على الجبال التي كان يحلق فوقھا.
وفي غمرة اليأس حاول إيجاد حل معقول ،إلى أن حصل أخيراً على إلھام باطني ،فارتفع فجأة
بطائرته وتابع الصعود حتى رأى أن السنجاب أصبح واھنا ً ولفظ أنفاسه األخيرة لعدم قدرته
على تح ّمل طبقات الجو العليا عديمة الھواء التي كانت تحلق فيھا الطائرة .ھنا فرح رجل ﷲ
وانفرجت أساريره ،مدركا ً أن ﷲ قد استجاب لصلواته وأخيراً بلغ مقصده سالما ً ليتمم عمله
النبيل.
وبالمثل فإن المؤمنين با  ،الواثقين بعونه يتعلمون من ﷲ كيفية القضاء على الشرور
الوشيكة برفع مستوى وعيھم إلى آفاق أعلى وأفضل.
يجب قھر الشر ليس بالشر ولكن باإلرتقاء إلى مستوى الخير..
وقھر الجشع بضبط النفس
والقلق واإلضطراب بالھدوء والسكينة
والبغضاء بالمحبة
والعادات السيئة بالطيبة
وحب اإلنتقام بالتسامح
والتشويش النفسي بالتأمل واألفكار اإليجابية.
مصابيح النفوس والمولّد اإللھي
من قمة التلة رنوت ببصري نحو األنوار الجريئة المتأللئة التي صنعتھا يد اإلنسان .أما المولّد
الخفي لكل ھذه األضواء التي ال تقع تحت الحصر فكان محتجبا ً خلف ستارة الظالم.
شخصتُ لألعلى فأبصرت السماء مكوكبة بنجوم ال حصر لھا ،وأدھشتني الكھرباء السرية التي
تنير كل واحدة منھا .وبعين عقلي رأيت المليارات من مصابيح النفوس البشرية المنتشرة على
ھذا الكوكب األرضي فدھشتُ لذلك المولّد الكوني الذي يغذيھا جميعا ً بالنور والطاقة.
ومثلما يمكن إنارة مصابيح الشوارع في أقسام مختلفة من المدينة لمجرد فتح التيار من المولّد
الرئيسي ،ھكذا يُفتح التيار المقدس عند الوالدة كي يجري في نفوس البشر أثناء ھذه المسيرة
األرضية.
وكما أن أنوار المدينة يمكن إطفاؤھا وإعادة تيارھا إلى المولّد الرئيسي ،ھكذا تعود تيارات
بعض النفوس إلى المولّد الكوني الخفي والكلي الوجود عند انقضاء أجلھا على ھذه األرض.
من ﷲ غير المنظور نأتي إلى الوجود المنظور وقت الوالدة ،وإلى ﷲ الصامت سنعود ثانية
وقت الرحيل األخير.

جميع مصابيح المدينة تشتعل بالطاقة الصادرة عن المولّد ،ولدى إقفال التيار يعود النور ليھجع
في قلب المولّد .فأنوار المدينة ،سواء كانت متوھجة أو ھاجعة ال يمكن أن تأتي إلى الوجود
بدون المولّد.
وبالمثل ،فإننا – نحن المصابيح البشرية – سواء كنا أحيا ًء أو أمواتاً ،ال بقاء لنا بدون المولّد
اإللھي.
في الحياة نومض بأنوار مقترضة من ﷲ ،وفي الموت نرقد على صدر بحر ﷲ الكھربائي .فكل
األقدام وكل األيدي واألذان واألفواه والعيون والعقول والقلوب ھي مصابيح متنوعة يتألق بھا
نور ﷲ الذي يشع على ھذا الكون المادي الكثيف أو العالم األثيري اللطيف.
الحرية تأتي من السيادة الذاتية  ..العادة الصالحة أعظم صديق
إن أكثر كلمات معلمي سري يوكتسوارجي تأثيراً ھي ثالث كلمات كان يرددھا دوما ً على
مسمعي )تصرفْ تصرفا ً الئقا ً  (learn to behaveوإني ألعجز صدقا ً عن تقديم واجب الشكر
له على ذلك ،علما ً بأنه لم يكن من السھل التصرف دوما ً بكيفية الئقة.
عندما ينبغي لك أن تقھر شيئا ً ما فيجب أن تعرف السبب من التغلب على ذلك الشيء .يجب أالّ
تھجر ذلك الشيء وتبتعد عنه وحسب ،بل ينبغي التخلص من التفكير به وطرده من األفكار ذات
الصلة .التفكير السلبي عدو لدود يتعين قھره.
إن غيّرت مجرى أفكارك من الوعي الحسي إلى الوعي الروحي فستكتب لك الغلبة وتجلب
لنفسك السعادة .اإلنجازات تكمن في العقل .يجب أن يسأل اإلنسان نفسه" :ھل أنا عبد لحواسي
أم سيد لھا؟ وھل أنا غني بالسالم أم فقير روحيا ً"
يجب أال يصبح اإلنسان ضحية لعدم اإلعتدال .تمتع باألشياء ولكن ال تسمح لھا بأن تستعبدك.
كن متحررا .كن لطيفا ً ودوداً ومستبشراً ف ِرحاً ،وكن سيد نفسك تحت كل الظروف.
ويجب أال يكون المرء عبداً للحواس وحسب بل ينبغي أن يتصرف بحسب قناعاته السليمة .من
يرغب بالترفع عن الثنائيات وبلوغ الوعي الكوني عليه أن يمتلك ضبط النفس وأن يد ّرب نفسه
على احتمال كل األشياء وكل الظروف دون اضطراب نفسي ودون انزعاج.
إن عمل ما يحلو لإلنسان ليس حرية ،بل إساءة الستخدام الحرية.
الحرية تأتي باتباع قانون سيادة الذات أي ضبط النفس.
الحرية الحقيقية معناھا عمل كل شيء بوحي الحكمة.
الحرية ضئيلة وضحلة بدون التوافق مع ﷲ ونواميسه.
إن حياة معظم الناس محكومة بالرغبات واألھواء والطباع والعادات والمؤثرات البيئية
واإلجتماعية.
عندما تبتدئ العادات الجسدية بالسيطرة على الفكر يصبح من العسير على الجسد تنفيذ أوامر
اإلرادة .لھذا السبب يعجز السمناء عن التخلص من سمنتھم حتى ولو اتبعوا غذاء الحمية.
فالخاليا الواعية قد شكلت عاداتھا الخاصة وال تستجيب بسرعة ألوامر العقل .لكن إن تم
تدريبھا بشكل صحيح ستمتثل عن طيب خاطر إليعازات العقل دون أدنى مخالفة للقوى العقلية
السامية ..القوى التي لھا المقدرة على التحكم بالجسد إذا ما تم تدريبھا وتمرينھا بالكيفية
الصحيحة.

العادة الصالحة ھي أعظم صديق لك ،والعادة السيئة ھي عدو في ثوب صديق .فليحذر اإلنسان
إذاً من تكرار عادة أو فعل ما ألن التكرار يح ّول الفعل إلى عادة قبل أن يدرك الشخص ذلك،
والعادة تصبح طبيعة ثانية ،إنما يمكن تغييرھا باألفعال الطيبة المتواصلة والتفكير اإليجابي
الخالق.
الكلمة واإلھتزازات
كل كلمة يتلفظ بھا اإلنسان يظل مفعولھا راسخا ً في الدماغ والعقل .وعندما تغادر روح اإلنسان
جسده بالموت سيتوقف دخولھا إلى عالم آخر على الحكم الذي تصدره )كرماه( الناتجة عن
الكالم الصالح أو الشرير.
الكالم الطيب الصادر عن فكر نبيل سيتخزن نتائج حسنة للروح ،في حين الكالم الشرير
المدفوع بالعادات السيئة سيكنز كرما  karmaشريرة أو نتائج رديئة للنفس.
الكلمة مركبة من ثالثة اھتزازات :اھتزاز سببي أو فكري ،واھتزاز حركي أو كوكبي ،واھتزاز
مادي أو مظھري.
في كلمة "السالم" ثالثة اھتزازات مميزة:
 .١اھتزاز الفكر أو اإلرادة عند نطق كلمة "السالم"
 .٢اھتزاز الطاقة في الدماغ والحبال الصوتية واللسان المدفوع باإلرادة عند نطق كلمة
"السالم"
 .٣اھتزاز الحبال الصوتية والتأثير الجسدي عن نطق كلمة "السالم"
لذلك فإن كل كلمة صالحة أو شريرة تترك اھتزازاتھا أي آثارھا في الجسد أو الدماغ وفي طاقة
الحياة والفكر على ھيئة ميول ورغبات .وعلى ھذا األساس فإن اھتزازات كل الكالم تترك ميوالً
صالحة أو رديئة في الفكر.
إن الذي تخلص من دوافع تشويه الحقيقة يؤسس في داخلة قوة ھائلة بحيث ال يشھد زوراً
ويكون كل كالمه صائبا ً.
با ركني يا رب حتى أستخدم صوتي لخدمة الحقيقة
من خالل نطق الكالم العذب والنافع والمنعش.
واعزف ألحانك الخالدة على ناي حياتي
حتى أتبارك باھتزازت أنغامك القدسية.
قوانين الحق والمحبة
المراءاة ھي أكبر خطيئة ضد ﷲ ،وأكبر خطيئة ضد اإلنسان ھي الغدر والخيانة.
ال يوجد أعظم من الصدق واإلخالص في التعامل مع اآلخرين؛ فالصدق واإلخالص يقھران حتى
العدو ويجردانه من الكراھية ،ويؤسسان صداقتك مع الغير على صخر الزمن.
من السھل خلق األصدقاء بدون إخالص ،لكن من الصعب اإلحتفاظ بھم .ال يمكن اإلحتفاظ
باألصدقاء والصداقات إال باإلخالص.

يجب أن يكون الشخص طبيعيا ً وأميناً ،وأن يحترم كلمته ويحافظ على وعوده مع اآلخرين.
كلمة اإلنسان ھي كل شيء .إن قدرت أن تصون نفسك في حصن اإلخالص فستكون السيد
المك ّرم/السيّدة المكرمة في مملكتك الذاتية ولن تنحرف عن الطريق أو تنجرف مع التيار.
تخش الحقيقة ،واعلم أن الغلبة تبقى للحق حتى ولو ظلمك اآلخرون .معظم الناس ينسون أن
ال
َ
الصدق واإلخالص أقوى بكثير من الزور والبھتان.
أعط الحكمة لمن ھم دون مستواك ما داموا يرغبون في اإلستفادة ،لكن عالوة على كل شيء
ِ
ابذل قصارى جھدك لإلرتقاء بنفسك على سلم المعرفة الذاتية.
تكلم بلطف ومودة واتبع الحق حيثما أبصرته دون تھيّب.
اتبع روح الحق وتجنّب التلفظ بحقائق فجة من شأنھا أن تسبب الضرر وتلحق األذى بك
وباآلخرين ،ما دام باستطاعتك أن تفعل ذلك دون اإلبتعاد عن روح الحق .طبعا ً يجب أن ال
يتطرف الشخص من ھذه الناحية ،كأن يكذب تالفيا ً لذكر وقائع صادقة ولكنھا مؤلمة.
ن ّم عادة النطق بالصدق دون التلفظ بما ھو غير ضروري .تكلم الحقائق السارة وتجنب التلفظ
بكل ما من شأنه أن يؤذي اآلخرين وال يخدم الحقيقة.
وال تـُطلع اآلخرين على كل أسرارك رغبة منك في األمانة وباسم الصراحة ،ألنك إن أظھرت
نقاط ضعفك للمستھترين فسيغتنمون الفرصة للتلذذ بالتھكم عليك والسخرية منك عندما
يرغبون في إيذائك .فلماذا تزودھم بالذخيرة التي سيطلقونھا عليك ويحاربونك بھا؟
وتصرف بكيفية تعود عليك وعلى اآلخرين بالسعادة الدائمة .تكلم عندما تمس الحاجة
تحدّث
ّ
للكالم ومن أجل تحقيق نتائج إيجابية ،أي بما يخدم الجميع خدمة طيبة.
يجب أن ينمي الشخص قوة التمييز الداخلي ليتمكن من معرفة الفرق بين الحقائق التي تجلب
الخير للجميع وبين إدراج وقائع مجھولة العواقب.
وليس التحمس إلظھار كل ما يعرفه اإلنسان أقل ضرراً من المواربة أو تجنب إطالع اآلخرين
على أمور يجب أن يعرفوھا من أجل صالحھم.
أما بالنسبة للذين ال يمتلكون التمييز الواعي بَعد ،فينبغي لھم أن يتعلموا الصمت .عندھا ،إن
تكلموا فسيصدر كالمھم عن بصيرة واعية وإدراك أكيد للحقيقة التي تعمل لصالح الجميع.
إن إسعاد اآلخرين من خالل الكالم الطيب وتقديم النصح الصادق ھما من عالمات العظمة
الحقيقية .أما إيذاء الغير بالكالم الساخر المؤلم والنظرات السلبية والمقترحات األنانية فدليل
على سوء النية وخبث الطوية .النظرات الجارحة واألنفاس الغاضبة تؤذي أكثر من اللكمات
الموجعة والضربات المؤلمة.
الھزء والسخرية يظھران روح العصيان والغضب في فاعل الشر ،في حين تخلق اإلقتراحات
الودية فيه الندامة والدھشة .الندامة ھي أن يدرك الشخص غلطه إدراكا ً تاما ً ويتخلى عنه
بالمرة.
بدل إدانة اآلخرين يجب أن ينظف الشخص منزله الفكري ،عندھا ،وإذ يرى اآلخرون منزله
النظيف سيطلبون منه المساعدة لتنقية أفكارھم .انتقاد الغير ھو مي ٌل رديء ،لكن المقدرة على
تح ّمل سخرية وانتقادات اآلخرين ھو شيء مدھش .اإلنتقاد الفظ الخشن ھو كالضرب على
الرأس بالمطرقة .ال يوجد أعظم من قوة المحبة من أجل مساعدة اآلخرين .إن قوة المحبة
المتمثلة في اإلقتراح اللطيف ھي أعظم بكثير من اإلنتقاد.

إن وجدت أنه من الضروري لك أن تنتقد ،فافعل ذلك برغبة المساعدة الصادقة .يجب عدم إدانة
صرف بكيفية نافعة ومجدية.
الغير بل صرف الوقت في انتقاد الذات ،وبذلك يكون الوقت قد ُ
}ال تدينوا لكي ال تُدانوا .ألنكم بالدينونة التي بھا تَدينون تُدانون .وبالكيل الذي به تكيلون يُكال
لكم{.
}إذا سمعتم الرجل يعيب أعراض الناس فع ّربوا عليه قوله "أي ردوا عليه قوله"{ حديث شريف

إن الشخص اللطيف الحكيم ذا اإلتزان التام ھو الوحيد الذي تخوله مكانته األدبية من تنبيه
اآلخرين إلى نقاط ضعفھم .وطبقا ً لقانون السبب والنتيجة فإن من يدين اآلخرين بلطف سيحصل
سراً بالحياة من كافة نواحيھا .أما
بالمقابل على نفس المعاملة من ناموس الحق الذي يتحكم ِ
الذين يدينون اآلخرين بقساوة فيجعلون حياتھم بؤرة من التعاسة والشقاء.
إن التلذذ بضعف اآلخرين األخالقي أو مداومة التفكير به ھو جريمة روحية ويغذي النفاق على
المستويين اإلجتماعي والشخصي .يجب أن ال يدنّس الشخص أفكاره باإلنھماك بالتفكير بمعايب
الغير حتى ال يوقظ العادات السيئة الھاجعة من حيوات سابقة.
إن متصيدي معايب الغير وتجار النميمة الذين يس ّرھم نشر نقائص الناس ال قدرة لھم البتة على
مساعدة اآلخرين ورفع مستواھم .من يرغب في مساعدة الغير ال ينشر معايبھم وال يشمت
بسقوطھم ،بل على العكس من ذلك يضع نفسه مكانھم ويشعر بشعورھم ويحاول ما بوسعه
انتشالھم من مطبّاتھم فيما إن كانوا يرغبون في مساعدته لھم .وعندما يرى إنسانا ً يعاني من
ضعف أدبي يقول بينه وبين نفسه بكل تواضع" :اللھم ال شماتة ..ﷲ يساعده ويكون في عونه
ويقيل عثرته".
ھل التقينا من قبل؟
بكل تأكيد!
ففي غابر األزمان
في قلب األثير
عندما أتينا إلى الوجود كأرواح
كنا جميعنا نغفو
تحت لحاف الحب اإللھي.
وعندما أيقظنا ﷲ
انطلقنا بعيداً عنه
كما في قصة اإلبن الشاطر
فنسينا صلة الرحم اإللھية فيما بيننا
وأصبحنا غرباء.
وإذ ھجرنا بيتنا السماوي
أصبحنا في ھذه العالم
رحالة نجوب أصقاع األرض
ّ
ونسير على دروب القـَدَر.
لقد أوغلنا في السير
وابتعدنا كثيراً عن بيتنا األصلي.
ومع ذلك ،وبين الحين واآلخر
توقظ بنا بعض األماكن والتجارب والوجوه
ذكريات دفينة وأحاسيس باطنية
تھمس لنا مؤكدة أننا من جديد نختبر
أموراُ عرفناھا من قبل

ونلتقي بأحبة كنا منھم قريبين
في الماضي السحيق.
-------------------كل نفس تمتلك في جوھرھا المعرفة الكلية
لكنھا ظاھريا ً تصبح مقيدة بالجسم واإلسم
والعائلة والبيئة والعادات والتقاليد..
وعندما يستعيد اإلنسان وعيه اإللھي
سيتذكر منشأه ال ُعلوي
وسيعيش من جديد بوعيه السامي
في بيته السماوي..
وستعاوده معارفه واختباراته القديمة
تماما ً مثلما يتذكر بيته األرضي وأسرته الصغيرة.
إن من أروع اإلختبارات أن بشخص عرفته من قبل..
شخص كان رفيقك على دروب الحياة
في تجسدات ماضية.
جميع أفراد أسرتي
عرفتھم في حياة سابقة
وبين الحين واآلخر أقابل آخرين
مثل أصدقاء طفولتي
الذين عرفتھم في الماضي البعيد..
ومع أن اھتماماتھم تختلف عن اھتماماتي
في ھذا الحياة
لكنھم أرواح عرفتھم من قبل.
كل الذين عرفتھم في حيوات سابقة
أتعرف عليھم على الفور عندما أقابلھم
للمرة األولى في ھذه الحياة وأقول لبعضھم:
"وأخيراً عثرت عليك بعد طول غياب
ألننا كنا مع بعض من قبل
فلماذا انتظرتَ كل ھذا الوقت وأطلت الغيبة؟"
أبحث عن أولئك الذين جمعتني بھم األشواق الروحية
وأناديھم كل يوم قائالً:
"أين أنتم يا من سرتم معي على الدرب من قبل؟"
وفجأة أرى وجھا ً من بين وجوه كثيرة فأقول لنفسي:
"ھا قد سمع أحدھم ندائي".
وحتى في ھذه اللحظة ،عندما أنظر إلى وجوھكم
ال يسعني إال أن أفكر أنه في وقت ما..
وفي مكان ما في غابر األزمان
سمعتم صوتي
وأتى بكم ندائي إلى ھنا..
وإال كيف لكم أن تأتوا
لو لم يلھمكم ﷲ ؟
بعض األشخاص ممن تيقظت ذاكرتھم الروحية قليالً
سيتوقفون ويقولون:
"أجل ،إنني أعرف ما يقول
ففي مكان ما ..وفي زمن ما
سمعت ھذا الصوت من قبل
علي".
وھذا الصوت ليس غريبا ً ّ

ﷲ ھو الحل والجواب والمحبة ھي الترياق
لنتذكر أن ﷲ ھو الحل لكل المعضالت ،والجواب على كل األسئلة التي تضعھا أمامنا الحياة.
ﷲ محبة ،والمحبة ھي الترياق آلالم البشرية .ال يوجد شيء أعظم من المحبة التي ھي قوة
الجذب وقوة التوحيد )التقريب( اإللھية التي تظھر على درجات متفاوتة في كل الكائنات الحية.
عندما تظھر ھذه المحبة تحت كل الظروف – العائلية واإلجتماعية والوطنية – تتمدد لتشمل
العالم بأسره.
ھذه المحبة العالمية ھي محبة ﷲ .ومن يشعر بذلك الحب يصبح من رعايا مملكة السماء .يجب
أن يفتخر اإلنسان ألنه صورة ﷲ .نحن ھنا غرباء في مملكة المادة لفترة قصيرة ومحدودة،
ويجب أن ننمي الحب اإللھي الكامن في نفوسنا وعندھا فقط سنحصل على إقامتنا الدائمة في
مملكة ﷲ.
ﷲ ومملكته موجودان في داخلنا .فقوته ھي التي تمنحنا القدرة على السير والحركة والشعور،
وبدونه ال يمكننا أن نفعل شيئا ً .ومع أنه فائق ال تدركه العقول ،لكنه قريب ويمكن مناجاته
والتواصل معه في أعماق الوجدان.
عندما يزيل اإلنسان غبار القلق والتشويش واإلضطراب عن سطح مرآة السكينة الباطنية
سيرى وجه ﷲ ظاھراً بجالء في تلك المرآة.
يجب أن نفكر با ونحبه .حكماء ھم الذين يسعون للتواصل مع ﷲ والتوصل إليه .المخلصون
سيعرفون ﷲ في ھذه الحياة ،ومعرفته تعني التحرر والحرية.
المسرحية الكونية للحياة والموت
ذات مرة استلقيتُ على سرير من األعشاب والزھور وحلمت أن كل ما في الوجود جميل
ى
تروح لي بنسمات تحمل شذ ً
وبھيج .كان رأسي مستنداً إلى حشائش طويلة خضراء وكثيفةّ ،
عذبا ً.
ي وجسدي ،فدھشت من عظمة صانعه .أجل ،دھشت كيف أنني
ثم استحثني داف ٌع ألن ألمس يد ّ
أنا المتيقن من حقيقة جسدي سوف أغادره يوما ً ما كي يتوسد الثرى ...ھذا الجسد الذي
سيصبح بارداً ،شاحباً ،عديم الحركة وقت الموت ،في حين يبدو اآلن نابضا ً بالحياة ويأوي
مئات األحاسيس وماليين األفكار ومليارات الخياالت والتصورات.
ھذا الجسد ھو المسرح الذي تدور عليه فصول الحياة حيث تتفتح براعم البسمات لت ْعقبھا فيما
بعد حتمية الوفاة.
ھنا وسط اللحم والعظم والدم ،وخلف قناع البشرة الجميل تقبع ذئاب األمراض وسباع
الرغبات..
وھنا أيضا ً تحت اللحم يوجد معبر سري إلى مملكة النور.
حقا ً أن الجسد سيذوى ويضمحل عندما يغادره سيده – النفس – دونما رجعة .ول َم ال؟

فعندما يسأم السيد المستنير للمقر الجسدي العيش في كوخ المادة الموحل المتداعي ،مقيداً
بحبال األعصاب التي تقتضي رعاية دائمة ،يطيب له بناء بيت آخر في ركن ما من أرض ﷲ..
في بقعة أخرى من الوجود الكلي حيث يتضوع عبير الفرح في كل مكان ودون انقطاع.
النفس الخالدة تمثّل دور الحياة والموت بابتسامة دائمة ثم ترتحل إلى بيتھا األبدي.
ھل يتحتم على المتفرجين المكوث لألبد في دار السينما بعد انتھاء العرض؟ يجب أن يعود
الناس إلى بيوتھم.
وبالمثل ،تأتي النفوس إلى ھنا للتمتع بالعرض السينمائي لھذه الحياة ثم ترحل وتعود ثانية.
إنھا تحب رؤية األفالم والمسرحيات ،وعندما تمل من مشاھدة العروض التي حلمت بھا ،وتتقن
الدروس التي يريدھا ﷲ أن تتعلمھا تعود مرة وإلى األبد إلى مقر النعيم السرمدي.
ھذا العالم ھو مجرد حلم .ومثلما ال يوجد فرق جوھري في العرض السينمائي بين البحر
والسماء اللذين ھما رتبتان مختلفتان من اھتزاز النور ،ھكذا ھي الحال في ھذا العالم.
فالحزن والفرح واأللم واللذة والحرارة والبرودة ھي أحالم ھذا العالم.
إننا ھنا اليوم وغداً نزول كالسحاب ..مجرد ظالل في الحلم الكوني.
لكن خلف ھذه الصورة العابرة التي ال دوام لھا يكمن الروح اإللھي الخالد ،ونفوسنا ھي جزء ال
يتجزأ منه.
ﷲ ھو الحقيقة الواحدة .يجب أن نبتھل على الدوام كي ال تقوى تجارب الحياة على إعاقة
تذكرنا له .عندما أصلي على ھذا النحو أحصل على نتائج أكثر من أي وقت آخر .وعندھا ،حتى
وإن حدث شيء خطير ال يقدر مع ذلك عن صدّي صدّي عن التفكير به  ،بل أشعر أنني آمن
مطمئن في حضرته القدسية.
الحياة ھنا تبدو عقيمة ومشوشة إلى أن نبلغ شاطئ األمان .لھذا أقول دوما ً أنني ھنا لكي أشھد
ألھمية ومجد الحقيقة العظمى.
يجب أن ال نعقد اآلمال على غايات دنيوية زائلة وتعلقات مادية ھشة .مثل ھذه اإلرتباطات
الواھية تبعدنا عن ھدفنا األسمى بصورة ال شعورية مثلما تبعدنا أيضا ً عن ذاتنا الحقة.
البيئة تخلق في الناس األوھام وتجعلھم عظماء في عيون أنفسھم ،وعلى الطامح الجاد أن
يترفع عن ذلك الوعي البيئي الموقوت والزائل ،ويتعرف على الحقيقة في داخله بحيث تصبح
تلك الحقيقة بيئته الطبيعية والمؤثر الوحيد في حياته.
نسأل ﷲ أن يلھمنا الھداية واإلھتداء إليه ..والعثور عليه قبل مفارقة ھذا العالم.
ومھما كانت طبيعة التجارب التي نمر بھا واآلالم التي نكابدھا
يجب أن ال نفقد األمل بأن عون ﷲ قريب
وأنه يستجيب لكل دعاء نابع من القلب ،مضمخ باألشواق
ولن يتخلى عن محبيه أو يتركھم تحت رحمة األقدار.

الغني الذي حاول شراء استجابة من ﷲ
كما رواھا المعلم برمھنسا يوغانندا

أصر أحد الشبان األغنياء على الحصول على استجابة من ﷲ .فعندما ذھب إلى المعبد
ذات مرة
ّ
وضع في صندوق التبرعات أكثر من جميع الحاضرين ،وفي السنة التالية لذھابه إلى المعبد
ضاعف تقدماته ..وفي كل سنة الحقة كان يزيد من التبرع ويبتھل باستمرار من أجل الحصول
على اإلستجابة المباركة.
لكن بعد خمسة عشر عاما ً وج َد أنه لم يص ّل بحرارة وحسب ،بل أنه بذل مبلغا ً ضخما ً من المال
ومع ذلك لم يحصل على جواب ،بما معناه )طلع من المونة بال ح ّمص( .فقال بينه وبين نفسه:
"إن لم يستجب ﷲ قريبا ً ألعمق صلواتي بعد ھذا المبلغ الكبير الذي تبرعت به فسأوقف بحثي
عنه".
بعد ذلك بفترة قصيرة قابل أحد العارفين با وأخبره بما حدث ،فقال له رجل ﷲ:
"يا بني ،ھذا أسلوب مغلوط وال يجدي نفعا ً مع العلي القدير .فھو سبحانه يملك عوالم ال تعد وال
تحصى مثل ھذه األرض ،وعنده خزائن وثروات الكون وال يمكن المساومة على استجابة منه.
ومحاولتك شراء استجابته بمبلغ زھيد كالذي ذكرته ھي محاولة رخيصة ،وصرف خمس
عشرة سنة من اإلبتھال مع توقع الستجابة ﷲ ھو أمر غير واقعي وفي غير محله.
"ﷲ يا بني ھو الجائزة الكونية العظمى ،وھو أكبر مكسب في الوجود .وللعثور عليه يجب أن
صابِ ِرينَ {.
تكون صبوراً ..وصبرك يجب أن ال يشوبه الحزن بل الرضاء } َوبَ ﱢ
ش ِر ال ﱠ
ثق أن ﷲ يصغي لصلواتك ،وعندما تجتاز اختبار ما قد يبدو عدم اكتراث منه ،سوف يستجيب لك.

"لكن كلما حاولت الطلب من ﷲ كي يستجيب لصلواتك ،وتكدرت لعدم استجابته ،كلما سممت
ص ُعب عليك الشعور بالحضور المبارك الذي تشع
عقلك الباطن بظلمة الحزن والضجر ،وكلما َ
أنواره السنية في القلوب المستبشرة والنفوس المتفائلة".
نور الفكر الكشاف مسلّط نحو الخارج
---------------------------------اإلنسان مقيد بعادات غير سليمة ،وھذه العادات يتم تغذيتھا باستمرار في الوقت الذي تحتضر
فيه العادات الطيبة وتقضي سغبا ً.
ضيوفٌ غير مرغوب بھم احتلوا المكان األول في حياة اإلنسان ،في حين ال يتلقى الزوار الكرام
منه سوى التجاھل واإلعراض ،فيرتدون عن بابه مھانين ،مكسوري الخاطر.
العادات الطيبة تحتاج تنميتھا إلى تغذية بأعمال طيبة ،وھذه تتكفل بھا الصحبة الحسنة
والكتابات الملھمة  ،ألن تأثير البيئة أقوى من اإلرادة.
البشر يسيرون باتجاه المادة ،ونور الفكر الكشاف مسلّط نحو الخارج باستمرار بدالً من
توجيھه نحو الداخل.
الناس يركضون ھنا وھناك ،لكن ال يوجد مكان في العالم يحميھم من أنفسھم ومن ضمائرھم،
وال بد من وقفة مع الذات.

إن صلى اإلنسان من أجل النجاح وكانت أفكاره في نفس الوقت تغص بأفكار الفشل والعشوائية
والالمباالة يكون كذلك الشخص الذي أرسل شخصا ً في مھمة فھاجمه اللصوص على الطريق.
اللصوص الذين يسلبون نجاح المرء ھم عاداته السيئة .فاإلنسان يرسل أطفال صلواته إلى ﷲ
دون حماية فيھاجمھم لصوص القلق والھموم على الطريق قبل بلوغھم ﷲ.
طبعا ً ﷲ يصغي للصلوات ألنه موجود في كل مكان وعليم بكل شيء ،لكن تحت بعض الظروف
ال تستجاب الصلوات .ولماذا ال تُستجاب أحياناً؟ الجواب ھو بسبب البذور السلبية الكامنة في
تربة العقل الباطن .تلك العادات السيئة التي تشكلت في الماضي البعيد والقريب تقف عائقا ً بين
اإلنسان وﷲ .ال بد من غرس األفكار اإليجابية في تربة النفس حتى تنبت وتنمو في الظروف
المناسبة وتأتي أ ُكلھا .ال يمكن اإلعتماد على الصحة والبحبوحة والظروف فقط ،فھذه متقلبة
وغير دائمة ،ومن الحكمة اإلستثمار في مجال الروح.
ھناك قوى مدمرة تعمل دون توقف في حياة اإلنسان وداخل نفسه ،وھي ناجمة عن أفعال
خاطئة قام بھا في الماضي .لذلك عليه أن يكون دائم اليقظة واإلحتراس في مجابھة تلك القوى
العاتية والتعامل معھا.
من يصلي من أجل النجاح وفي نفس الوقت يقول بينه وبين نفسه "ال أعتقد أنني سأنجح" فلن ينجح.

الصالة يجب أن تـُرفع بإيمان متقد وقلب متواضع كي تشرق األنوار الربانية وتحل البركات
السماوية.
وكما يتعذر التحدث من خالل ھاتف معطل ،ھكذا ال يمكن بث الشخص صلواته بفعالية من خالل
جھاز عقلي عطلته مطارق القلق والھموم والتبرم والتعلق بأمور زائلة.
بالسكينة العميقة والتناغم الھادئ مع اإلھتزازات الراقية البناءة يمكن تصليح ومعايرة الجھاز
العقلي بحيث تتضاعف قوة استقباله الروحية وبذلك يصبح من المستطاع بث الرسائل
الوجدانية الحارة بكفاءة وفعالية والحصول على استجابة مباركة من السميع المجيب.
يا رب ،بكفين مضمومتين إلى صدري أقدم إليك كل كياني ،وأضمخ ابتھاالتي بالمحبة العميقة.
امنحني محبة األطفال األبرياء نحوك ،وساعدني كي أشعر بقربك خلف عبارات ابتھاالتي.
دعني أحس بحضورك في كل مشاعري ،وألدرك أن حكتمك تسند فھمي وأن حياتي ھي قبس
من نورك ومظھر من مظاھر حياتك الكونية.
َان{
يب أُ ِج ُ
سأَلَكَ ِعبَا ِدي َعنّي فَإِنّي قَ ِر ٌ
} َوإِ َذا َ
ﱠاع إِ َذا َدع ِ
يب َد ْع َوةَ ٱلد ِ
} "كل ما تطلبونه في الصالة مؤمنين تنالونه{
سمع ﷲ الدعاء والسالم عليكم
الجمل يأكل العوسج الشائك مع أنه يدمي فمه
َ
يقول الحكماء:
إن ثمرة األعمال الساتوية )الطيبة المدفوعة بحب ﷲ والفضيلة( ھي التوافق والنقاء
وثمرة األعمال الراجاسية )المدفوعة بالرغبات والطموحات األنانية( ھي األلم والعناء
أما ثمرة األعمال التاماسية )الشريرة( فھي الجھل والغباءGita 14:16 .

تعليق وشرح للمعلم برمھنسا يوغانندا
العمل الطيب يثمر السعادة
واألعمال الدنيوية المشبعة بمحبة الذات عاقبتھا المعاناة واأللم
أما األعمال الشريرة المتواصلة فتقضي على ملكة التمييز والفھم في اإلنسان.
لماذا يقوم الناس بأفعال تعطي قليالً من المتعة وكثيراً من المتاعب؟
الجواب ھو "العادة" التي ھي العامل الحاسم في مصير البشر .كثيرون من الناس يستمرون
في ممارسات ضارة بالرغم من معرفتھم األكيدة لآلالم الناجمة عنھا ،وذلك بفعل التأثير
الحديدي للعادة.
الجمل يأكل العوسج الشائك مع أنه يدمي فمه .ومحب الملذات يستغرق في متعه بالرغم من
َ
إلحاقھا الضرر بصحته .ومدمن الكحول يشرب حتى الموت لجھله بالفرح الروحي الكامن في
والجشع في تحصيل المال يدمر سعادته بالركض
داخله والذي ال يمكن مقارنته بمتعة أخرى.
ِ
الالھث وراء المادة ،غير عالم أنه لو تأمل لفترة ما لحصل على سعادة يعجز الذھب عن
شرائھا.
ب غير سوية،
لھذا السبب يبقى الدنيويون دنيويين ،وذوو الميول الضارة سادرين في درو ٍ
ش محفوفة بالمخاطر بالرغم من اآلالم التي تنجم عن التعلقات المادية
منزلقين في أساليب عي ٍ
غير الصحية.
فھم يعجزون عن تصور لفرح أسمى ج ّراء قيامھم بواجباتھم ،أو لغبطة فائقة ناجمة عن
الطموحات النبيلة واكتشافھم لمملكة الروح.
األشخاص الذين يعوزھم التمييز يسقطون في مطبات وينحدرون إلى مستويات من شأنھا إلحاق
األذى بأنفسھم وباآلخرين.
ال يتألم الناس بسبب العادات السيئة وحسب ،بل لعدم امتالكھم الرؤية السليمة والتجربة
الروحية الفعلية.
الناس – كل الناس – باستطاعتھم تبديل حياتھم وتحسينھا من خالل الصحبة الطيبة والتأمل
على ﷲ مصدر وجودھم ومنبع سعادتھم.
وسيحصل تلقائيا ً على باقي الھبات
الحب اإللھي يفتح باب السماء حيث يدخل المريد إلى حضرة ﷲ .
إن سأل إنسانٌ ﷲ الكريم الحكيم كي يعطيه خبز الحياة األبدية فلن يعطيه حجر الجھل المادي.
وإن طلب المتعبد طعام الحكمة فلن يقدّم ﷲ له حية الخداع.
وإن سأل المتعب ُد ﷲ جوھر الغبطة اإللھية التي تطفئ كل ظمأ فلن يعطيه عقرب القلق والشقاء
النفسي .
إن عرف البشر المنخدعون كيف يعطوا أوالدھم عطايا جيدة ،فما أحرى بأن يعطي الرب –
ينبوع كل خير ومس ّرة – المعرفة الروحية والتنوير لعياله البشر المجبولين على صورته!
إن ﷲ يجود بأسمى حكمة وأعظم معرفة على طالبيھا ،ويجود بذاته على المريد الجاد الذي ال

يرضى عنه بديال.
من يبحث عن ﷲ بمجامع قلبه وبكل ھمة ھو أحكم الحكماء ،وھو أعز الناس على ﷲ .وعندما
يتزايد حنين المتعبد يجلب لنفسه استجابة نادرة ومحببة من ﷲ ويستمتع بنشوة الحب الفريدة
التي يختبرھا محبو الودود.
إن الشخص الحكيم الذي يلعب دوره في ھذا الحلم الكوني بوعي روحي وشوق إلھي متعاظم
ھو قريب من ﷲ عزيز عليه .فھو يمتلك المحبة النقية ويحب ﷲ دون أي دوافع أنانية ودون
أي شروط مسبقة ،كأن يقول على سبيل المثال "يا رب سأتعبد لك شرط أن تمنحني الصحة
والمال ورخاء العيش".
بين الحكيم وﷲ محبة عميقة متبادلة ال حد لھا وال انتھاء.
إن طلب أحدُھم ﷲ طمعا ً في غاية معينة فإن ﷲ على دراية تامة بأن اإلنسان مھتم بعطاياه أكثر
من اھتمامه به.
ليس من الخطأ أن يصلي اإلنسان من أجل تحقيق احتياجاته ،لكن عندما يبتھل من أجل التعرف
عليه ورؤية نور وجھه الكريم ينبغي أال يرغب بأية مآرب شخصية من وراء ذلك وأال يكون
فكره محصوراً بالھبات بل بالواھب نفسه.
وعندما يتمكن المريد من القيام بذلك صدقا ً فسيحصل تلقائيا ً على باقي الھبات األخرى من
ينبوع الجود وبحر الكرم .
}اطلبوا أوال ملكوت السماء والباقي يُعطى لكم{.
وفي الغيتا نقرأ:
"المحزون وطالب المعرفة والمتشوق المتالك القوة الروحية في ھذه الحياة وفي األخرى،
والحكيم ..جميعھم يبحثون عن ﷲ ،وزھرتھم ھو الحكيم ألنه راسخ في إيمانه با  ،مترسخ في
حبه له".
ش ﱡد ُحبًّا ِ ﱠ ِ{
} َوالﱠ ِذينَ آ َمنُوا أَ َ
ضوء القمر و األقطار البعيدة السعيدة
----------------------------------عندما يحل المساء ،أمزج فكرك بضوء القمر
واغسل أحزانك بأشعته.
أشعر بالنور العجيب ينتشر بھدوء فوق جسمك
وفوق األشجار واألقطار المترامية.
قف في الفضاء الفسيح وارنُ بعينيين ھادئتين
إلى شعاع القمر وما يُظھره من مناظر رائعة.
أنظر الھدب المغشّى لألفق المتألق..
ودع أفكارك التأملية تعبر حدود المنظور
إلى أرض األحالم الذھبية.

انتقل بفكرك من األشكال التي تظھرھا أشعة القمر
إلى النجوم السحيقة والسماء القصية
الكامنة ما وراء السكينة األبدية لألثير الحي
حيث كل شيء ينبض بالحب والحياة.
أرقب امتداد أشعة القمر
ال على األرض وحسب
في كل فج من أصقاع الالنھاية لعقلك السامي.
تأمل بعمق حتى تتمكن من بلوغ األقطار البعيدة السعيدة..
أقطار اإلدراك الروحي العميق..
وتبصر الكون نوراً فضيا ً
ال حد له وال انتھاء.
بناء البيئة الداخلية
----------------يجب أن يبني المرء بيئته الداخلية وأن يمارس فترات من الصمت وال يمزح كل الوقت ،وأن
يكون سعيداً ،منشرحاً ،بشوشا ً.
الكالم العقيم يبدد اإلحساسات السامية ،وھو كالرصاص الذي تستنفد قواه في الكالم الفارغ مما
يتسبب بإضاعة ذخيرة نفسية حية وقيّمة.
الوعي كوعاء الحليب ،فعندما يُمأل بسالم التأمل يجب اإلحتفاظ به مآلنا ً .الھزل والثرثرة
الببغاوية ھما تسلية زائفة تخرق ثقوبا ً في جوانب وعاء الوعي بحيث يتسرب حليب السالم
النفسي ويضيع .ھذا ال يعني أن يكون اإلنسان متزمتا ً جاداً ومتحفظا ً فوق اللزوم ،بل المقصود
ھو اإلبتعاد عن الھزء والتھكم والسخرية.
الزلت أذكر التدريب الرائع الذي حصلت عليه من العظماء .فعندما كنا نھذي ونثرثر كانوا
يقولون لنا "عودوا إلى حصونكم الداخلية وال تنحروا ذواتكم في دم بارد ،بحيث تفقدون
مدركاتكم الروحية ويھرب منكم سالمكم إلى غير رجعة".
لم يكن من السھل لنا فھم ذلك آنذاك لكنني أفھم اآلن طريقة السالم التي لقنوھا لنا.
ستر العيوب
----------إن من يظھر ضعف اآلخرين ويسبب لھم اإلحراج والحنق ھو بعيد عن الحكمة والسداد .يجب
أن نمقت الخطيئة وليس الخاطئ ألنه أخ لنا في الروح بالرغم من ظلمة الجھل التي تخيّم عليه.
الغرض من اإلدانة يجب أن يكون الشفاء ال التشفي والتجريح .يجب أن نعامل األخ الخاطئ كما
نرغب أن نـُعامل لو كنا في وضعه .مثلما ندين اآلخرين يديننا القانون الروحي بنفس المقدار.
ويجب أال نتوقع الكثير من اآلخرين ،وال ننتظر نتائج حسنة على الدوام من أي إنسان حتى ولو
كان يبذل أفضل ما بوسعه .قد يسقط الشخص ويتعثر ،لكنه سيظل أمنا ً ما دام يبذل قصارى
جھده ليرتقي سلّم الفضيلة والصالح من جديد.
كل يوم يجب أن نحاول رفع معنويات المريض جسديا ً أو نفسيا ً أو روحيا ً في بيئتنا مثلما نساعد
نفوسنا أو عائالتنا .ومن يحاول من اليوم العيش طبقا ً للقوانين اإللھية – بدالً من العيش األناني

القديم الذي يجلب العناء والشقاء – سيجد أنه مھما كان الدور الذي يلعبه في الحياة متواضعا ً
يبقى مع ذلك دوراً ھاما ً ما دام المرء يقوم بواجبه على أكمل وجه بحسب توجيه مدير
المسرحية الكونية وسيد أقدارنا جميعا ً :ﷲ عز وجل.
لغة الزھور
---------ﷲ ھو الفنان األعظم
وجماله المطلق يظھر في جمال الزھور.
ما أروع أن نفكر به كلما رأينا الزھور والورود!
ﷲ غير منظور
ومع ذلك فھو يتحدث إلينا
من خالل الزھور
وآالف الكائنات األخرى اللطيفة المحببة
وينفحنا بأريجه السماوي.
إنه يؤكد لنا وجوده يوميا ً من خالل مخلوقاته.
لقد ُمنحت الزھور لغرض ما..
فھي تخدم الجميع بجمالھا خدمة متواضعة
وتحدثنا عن روائع ﷲ أكثر من أي شيء آخر.
فكل زھرة تحكي حكايتھا الممتعة عن الحضور اإللھي.
لقد استُخدمت الزھور على مدى قرون
ال للزينة فقط ،بل لتظھر عبير ﷲ وجماله
ويمكننا أن نتحسس وجود ﷲ من خالل الزھور والورود
ألن كل زھرة ھي ھيكل إلھي به نعاين مظھراً من مظاھر ﷲ
الجميل الذي يحب الجمال.
}تأملوا زنابق الحقل ..وال سليمان في كل مجده ،كان يلبس كواحدة منھا{..
والسالم عليكم

لماذا الغيرة والحسد؟

إن منحتَ شخصا ً ما حبك ولم يقابله بالمثل
وإن كان ذلك الشخص ال يريدك
أو منح اھتماما ً واعتباراً لغيرك
ق بذلك اإلحتفاء
وشعرت أنك أح ّ
فاعلم أن الغيرة لن تستبقي على ذلك الشخص
ولن تخفف من توتر العالقة.
ومن المؤكد أن محاولة جعل الشخص اآلخر أسيراً
وتقييده بحبال الغيرة والمطالب لن يثمر سعادة.
العالقات الناجحة يمكن أن تنمو فقط في جو من الحب والثقة.
الحب يحيا ويزدھر في اإلحترام المتبادل والخدمة الودية
والتحرر من حب التملك.
إذاً ما ھو العالج؟
في أي وقت تحاول الغيرة أن تقيّدك
قل بينك وبين نفسك بتصميم قاطع:
"إنني متحرر من عبودية الغيرة والخوف؟
فكل ما ھو لي سيأتيني
وما ھو ليس لي ال أريده !"
كلھا أطياف وصور متعاقبة...
حدائق الورود
وأودية الدموع
وقطرات الندى المعتلقة بالبراعم الغضة
وأفراح الطفولة
واألھواء الجامحة
والمباھج العارمة في مدھا وجزرھا
واألحزان الثقيلة على القلوب
وشموع السماء تومض وتغيب

وسراب الولع يستدرجنا
من وھم إلى أوھام
والرغبات ذات الضرام
والتشبث األخطبوطي العنيد
وصرخة الوليد
وحشرجة االحتضار
وبھجة الصحة الفائرة
واللحظات العابرة
كلھا أطياف وصور متعاقبة
على شاشة الوعي.
***
ساعدني يا رب
كي أن ّمي المناقب والمزايا النبيلة في داخلي..
وكي أد ّرب جنود السكينة وضبط النفس في ذاتي.
كن قائدھا الرباني
في المعركة الحاسمة
ضد الجھل والجحود
وألرفع رايتك المباركة..
راية الحق والخير والصالح
فوق صروح روحي
وأقطار حياتي.

اإلنسان نتاج تفكيره
إن الميول اإلعتيادية لتفكيرنا تحدد مواھبنا وقدراتنا وشخصيتنا.
لذلك يفكر البعض أنھم فنانون أو أدباء أو مجتھدون أو خاملون.
وماذا لو رغبت في أن تكون غير ما تفكر بأنك عليه اآلن؟
قد تقول أن البعض مولودون بمواھب خاصة تفتقر إليھا
إنما ترغب بامتالكھا .ھذا صحيح .لكن تحتم على ھؤالء األشخاص
تنمية العادة الخاصة بتلك الموھبة في وقت ما..
إن لم يكن في ھذه الحياة ففي وجود سابق.
لذلك ،يجب البدء اآلن في وضع الخريطة لما ترغب أن تكون عليه.
توجه في وعيه
باستطاعة الشخص في ھذه اللحظة غرس أي ّ

شرط أن تكون الفكرة قوية في عقله
عندھا سيستجيب كيانه بأسره لتلك الفكرة.
ال تقنع بامتالك ذھنية ذات اتجاه واحد.
يجب أن نتمكن من النجاح في أي عمل نختاره
أو أي شيء نقرر عمله.
في كل مرة كان اآلخرون يقولون لي
بأنني لن أتمكن من عمل شيء ما
كنت أصمم تصميما ً قاطعا ً على عمل ذلك الشيء
ولم أتوقف حتى تحقيقه.

األمھات :وقفة تكريمية
لنحمل فكرة طيبة لكل األمھات الطيبات الالئي غذين أطفالھن بالعطف والحنان.
لو عرف األطفال مقدار المحبة التي تغمرھم بھا أمھاتھم ألحبوا جميع األطفال بنفس المقدار.
أال ليبت جميع البنين والبنات الذين تغذوا من محبة أمھاتھم يمتلئون بالعاطفة الصادقة التي
تتمثل بالمحبة النقية غير المقيدة بشروط ..وليتھم يمنحون تلك المحبة لآلخرين كي يجلبوا
العزاء والجنة إلى األرض.
محبة األم لم تُمنح لنا كي تفسدنا بالتساھل والتغاضي ،بل لتلھم قلوبنا الرقة علنا بدورنا نرقق
قلوب اآلخرين باللطف ونحرر األنفس المتعبة من قيود العالم المكبِلة.
فالغارقون في الخطيئة ،الذين يعانون من مصائب ومصاعب جمة ھم بحاجة لفھمنا الرقيق
وتعاطفنا الودي.
إن إشراقتي الروحية قد حصلت عليھا من خالل محبتي العظمى لوالدتي؛ فمحبتي الصادقة ألمي
كانت السبب األول في محبتي .
األم ھي مثال نقي لحب ﷲ غير المقيد.
لقد خلق ﷲ األمھات ليعرب لنا عن محبته بسبب أو بدون سبب.
إنني أبصر الطيبة وجمال الروح في النساء
وما يثير إعجابي في المرأة ھو حبھا األمومي.
وكل من ينظر إلى المرأة بتقدير ويعاملھا باحترام سيجد فيھا جوھراً صافيا ً لم يدركه من قبل.
لو لم يودع ﷲ محبته في قلوب األمھات لما تمكنﱠ من محبة أطفالھن ،ومع ذلك فالفضل يعود
أيضا ً إلى الوسيلة ألن سيل الحب النقي ينساب من خالل األمھات.

البيت يمتلئ بالدفء والبركة لوجود األم
ويجب أن نكرم األمھات
ونحتفظ بشعلة محبة األم حية في قلوبنا
متوھجة في وجداناتنا.
سالمنا :أھم وأعز ما نملك
------------------------عندما يسلّم اإلنسان نفسه ويراعي نواميسه ووصاياه ،ويعمل ما بوسعه ليكون منطقيا ً
ومدركا ً لألمور وعواقبھا ،فلن يكون متھوسا ً أو متعصبا ً ألي شيء.
يجب أن ال نتمنى التخلص من كل حالة صعبة أو موقف حرج ،بدالً من ذلك يجب أن نكون
مستعدين لمواجھة كل ضروب التجارب والمحن.
على الذي يرغب في معرفة الفرق بين العقل والمادة أن يتحكم برغباته .باإلمكان السيطرة على
الحواس بقوة العقل.
من السھل أن يالحظ الشخص أثناء اليوم ما إذا كان يحافظ على ھدوئه أم ال .فالعضالت
والحواس والرغبات وسوء فھم اآلخرين ..كلھا تتضافر وتعمل على تعكير سالمه وضعضعة توازنه.

اإلنسان الھادئ يُظھر السالم في عينيه الساھمتين ،والذكاء الحاد في وجھه ،واليقظة في ذھنه،
ويكون حازما ً ومتأھبا ً دوما ً ألداء الواجبات.
إنه ال يتأثر بالتجارب والمؤثرات الحسية التي يمر بھا ،في حين أن اإلنسان القلِق يتراقص
كالدمية على وقع اإلغراءات واإلغواءات العاطفية الناجمة عن تجارب التي مصدرھا اآلخرون.
وسواء كان الشخص يعمل ببطء أو بسرعة ،يجب أن تكون أعماله صادرة عن ھدوء داخلي؛
وأي عمل أو فكر أو حركة تصدر عنه يجب أن تعكس اتزانه وھدوءه النفسي.
يجب عدم القيام بأي عمل بفكر مضطرب مشوش كالريشة في مھب الريح .بل ينبغي إنجاز كل
الواجبات بسالم باطني وظاھري ،بسكينة وضبط نفس ،بذكاء وتركيز كبير.
إن عقدنا العزم بأننا لن نفقد سالمنا الذي ھو أھم وأعز ما نملك فسنقطع أشواطا ً على الطريق
ونرتقي على سلم التقدم .أما إن سمحنا للطباع المؤذية والمشاعر السلبية بالتحكم بنا وبمملكتنا
الباطنية نكون عندئذ جزءاً من المادة.
من الضروري اإلحتفاظ بركن من السكينة اإليجابية في داخلنا ،بحيث ال نسمح للطباع والمحن
واألحزان الكثيفة أو للتنافر والنشاز باإلقتراب من ذلك الركن المنيع.
إن احتفظنا بزاوية من السالم في داخلنا ولم نسمح لجذور شجرة العداوة والشحناء والبغضاء
بالتأصل في تربة النفس ،فسوف يفتقدنا ﷲ ونحظى بحضوره المبارك.
ومع أنه يتحتم علينا العيش في ھذا العالم المضطرب ،لكن ال حاجة ألن نكون جزءاً منه.
الراسخون في سكينة الروح يقدرون على التحدث واإلختالط واألخذ والعطاء مع اآلخرين لكن
قلوبھم تلھج دوما ً بذكر ﷲ وحبه.
}أَال بِ ِذ ْك ِر ﱠ
ﷲِ تَ ْط َمئِنﱡ ا ْلقُلُوب{

الشوائب :ينبغي حرقھا في نيران التصميم
يجب أن ال نتوقع الحصول على السعادة والسالم الدائمين من اختبارات الحياة ،بل يتعين علينا
التماسھما والعثور عليھما في داخلنا .عندھا ،مھما كانت التجارب التي نمر بھا سنتعامل معھا
بنفس الكيفية التي بھا نشاھد اختبارات وتجارب شخص آخر في فيلم سينمائي ،سواء كانت
سا ّرة أو مؤلمة.
بإمكان الشخص تحويل كل تجاربه إلى اختبارات تعيسة مؤلمة إن ھو سمح لفكره بذلك.
فھو قد يمتلك الصحة الجيدة ومع ذلك ال يقدّر قيمتھا .لكن إن أصابه مرض سيتواضع عندئذ
ويقدّر نعمة العافية.
يجب أن نعترف بفضل ﷲ ونشكره على نعمه التي يسبغھا علينا دون أن ننتظر الظروف
المعاكسة كي تجعلنا شاكرين وبالجميل معترفين.
الحياة يجب أن تكون مزيجا ً من التأمل والعمل.
عندما يفقد اإلنسان توازنه النفسي يصبح عرضة لھجمات الھموم وأبخرة األحزان ووخزات األلم.

وإذا ما حاول خرق قوانين الصحة والبحبوحة والحكمة فإنه سيعاني ال محالة من المرض
والفقر والجھل.
يجب أن نحتفظ بسرائرنا نقية ودوافعنا نظيفة ونتصرف بكيفية تجلب لنا السالم النفسي ،وأال
نسمح لظروف الحياة بتعكير صفونا وتدمير سعادتنا.
نقوي الفكر وأن نرفض حمل عبء الضعف العقلي والخلقي الموروث من سنين
كما ينبغي أن ّ
وأجيال.
ھذه الشوائب ينبغي حرقھا في نيران التصميم الجديد والعمل المفيد.
التوجه البنّاء يتمكن الراغب الجاد من بلوغ آفاق التحرر والحرية.
وبھذا
ّ
لبلوغ السعادة يتعين على اإلنسان أن يحيا حياة محكومة بضبط النفس .ومن يصمم على التحكم
بظروفه طبقا ً لنواميس الحياة العليا فإن ظروفه ستكيف ذاتھا تلقائيا ً تبعا ً لذلك.
الصعوبات التي تواجھنا في ھذه الحياة تأتي الستنھاض ھممنا وحثنا على بذل مجھود أكبر
حتى نتمكن من بلوغ مستويات أرقى.
إن كان ما تطلبه السعادة فاسلك الدروب الموصلة إليھا ولن يتمكن أحد من صدّك عنھا أو
حرمانك منھا.
لقد وھبنا ﷲ العقل ويجب أن نشعل فيه أنوار اإليمان والتفاؤل والفرح ونحرره جھد المستطاع
من كل اإلختبارات المزعجة .كما ينبغي أن ننمي قوة اإلرادة بحيث نتحكم بظروفنا بدالً من أن
تتحكم بنا.
من الضروري وضع خطط منطقية وسليمة لحياتنا بحيث نتمكن من إنجاز كل األشياء الحسنة
التي نريد إنجازھا والتي نعرف ضمنا ً أن ال بد لنا من القيام بھا.

وإذ نخطط  ..ونسعى  ..ونعمل  ..فلنتذكر أن ﷲ الكريم ھو الذي يمدنا بالعون ويلھمنا الصواب،
وبذلك سنمتلك العزيمة ومعھا الصبر وقوة اإلحتمال وسالمة الرؤية.
تمنياتنا لكم بالنجاح والسعادة أينما كنتم في أرض ﷲ الواسعة
والسالم عليكم

