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تلك القوة اإللھية
ستعضدكم وتق ّويكم
مثلما عضدتني وأمدتني دوما ً بالقوة.
أتكلم بھذه الحقائق من تجربتي الشخصية
ولو لم أختبر ھذه األمور في حياتي
لما تمكنت من الحديث عنھا.
إنني أحيا باإليمان با
ﷲ ھو ق ّوتي
وال أؤمن بقوة غير قوة ﷲ
وعندما أر ّكز على تلك القوة المباركة
توافيني وتعمل من خاللي
عندليب السماء
إلھي..
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أنا عندليبك الصاعد إلى سموات حضورك الكوني
في بحث دائم عن قطرات غيث حقيقتك.
لقد ابتھلتُ لك بثقة عميقة
كي ترسل من غيوم الصمت القاسية زخـّات رحمتك.
وإذ كنتُ في منتھى العطش
فقد تلقفت بشوق كل نقطة مقدسة من إدراكي لك.
آه كم تح ّرقتُ ألحس بحضورك في داخلي ومن حولي!
لم ينطفئ عطشي المزمن إال عندما ب ّردتْ لمستك
نفسي المضطرمة وكياني المتأجج حماسا ً.
لقد انقضى موسم جفاف اليأس والقنوط
وتالشت يبوسة المنغصات لدى انھمار مطر سالمك.
واآلن أحوم بھدوء وأحلـّق مترنما ً بأناشيد القناعة والرضى.
أنا عندليبك الذي ال يشرب سوى مياه عزائك
المنحدرة بال انقطاع من علياء وجودك.
***
الكلمة المفتاحية بالنسبة لمعظم الناس في ھذه الحياة ھي "أنا".
ذو الطباع والميول الروحية يفكر باآلخرين مثلما يفكر بنفسه.
الذين ال يفكرون إال بأنفسھم يجلبون ألنفسھم عداوة وسخط الناس
من حولھم .أما الذين يراعون مشاعر ومصالح الغير فيجدون أن
اآلخرين يفكرون بھم ويراعون مشاعرھم.
إن كان ھناك مائة شخص في بلدة ما ،وكل واحد يريد أن يأخذ من
اآلخر فسيكون لكل واحد تسعة وتسعون خصما ً .أما إن كان كل واحد
يحاول مساعدة اآلخر فسيكون لكل واحد تسعة وتسعون صديقا ً.
ي مع اآلخرين.
لقد عشت بتلك الكيفية ولم أفقد شيئا ً بمقاسمة ما لد ّ
بل أن كل ما أعطيته عاد إل ّي مضاعفا ً من فضل ﷲً .واآلن ال أتشوق
لشيء ألن ما أملكه في أعماقي أكبر وأثمن من أي شيء يمكن أن
يمنحه لي العالم .ما يج ّد اإلنسان في طلبه ھو تحقيق السعادة
ومتى امتلك السعادة تنعدم الحاجة إلى الظروف الموصلة إليھا.
ضماني في ھذا العالم ھو مشاعر الناس الطيبة نحوي.
فإن تمكن المرء من العيش في قلوب إخوانه وأصدقائه
فھذا ھو الغنى الحقيقي.
عندما نكون إيثاريين نصبح سعداء .وإن انتھجنا ھذا السبيل سيتأثر
اآلخرون من حولنا بسلوكنا ويحاولون محاكاتنا .يجب التخلص من
األنانية التي ھي علة كل الشرور الفردية والقومية.
كيف ولماذا تبدأ المشاكل
كل إنسان يسعى – بوعي منه أو بغير وعي  -للتوصل لقناعة ذاتية بأنه ال يُقھر وغير قابل
للفناء .وفي كل طموحاته الخارجية ،سواء عن طريق العلم أو التجارة أو الطب أو أي من
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مناحي الحياة األخرى – يسعى اإلنسان لتحقيق السالم واألمن لنفسه والتحرر من المعاناة
وبلوغ السعادة الدائمة.
ال بأس من ذلك ،بل ھذا حقه وميراثه الطبيعي الذي يريده له خالقه شرط أن يريد نفس تلك
البركات أيضا ً لغيره مثلما يريدھا لنفسه.
ھذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى فإن معظم الناس يحاولون تحصيل ذلك الميراث الالمحدود
والالمتناھي عن طريق وسائل محدودة ومتناھية.
إن إنجازات اإلنسان ستتعزز وتكتسب استحقاقا ً أكبر لو أنه – باإلضافة إلى اكتشاف العالم قام
أيضا ً بالمجھود الالزم الستكشاف اإلمكانات والقوى الروحية في داخله!
ما من شك أن التقدم المادي يستحق اإلعجاب ،لكن ما من قدر من النجاح الخارجي وحده
سيمنح اإلنسان الرضاء واألمن الداخليين اللذين يج ّد في طلبھما.
لقد ساعد العلم في القضاء على الكثير من األوبئة التي ھددت األجيال السابقة وساعد على
ابتكار أساليب متطورة لإلنتاج ،قادرة على القضاء على الجوع والفقر .لكن مع كل ذلك من
الصعب اإلحتفاظ بالتوازن الصحيح في ھذا العالم باإلعتماد على اإلنجازات المادية وحسب.
يحرز اإلنسان تقدما ً في مجال ما فيُفاجأ بظھور مشاكل غير متوقعة تنغص عليه إنجازاته.
ھذا ال يعني أن اإلنسان ال ينبغي أن يحاول إيجاد حلول لمشاكله عن طريق الوسائط الخارجية،
إنما المقصود ھو التوازن وعدم الجنوح إلى جانب واحد على حساب الجانب اآلخر.
لقد وھب ﷲ اإلنسان العقل وقوة اإلرادة ،وال بد من استخدامھما لتحسين ظروفه في العالم ..و
في الوقت الذي تُبذل فيه الجھود الطيبة يتعين إدراك المصدر الداخلي للقوى والذكاء والتناغم
مع ذلك المصدر ألن اإلخفاق في ذلك التوافق ھو السبب من وراء مشاكل اإلنسان وأخطائه.
لقد امتلك اإلنسان الخبرة في ميادين العلم والتكنولوجا والطب ومجاالت أخرى م ّكنته من توفير
أساليب الراحة ،لكن ھذا ال يعني أن بمقدوره اإلستغناء عن خالقه وإال فقدت اإلنجازات قيمتھا
فتبدأ المشاكل اإلجتماعية واألسرية والسياسية والبيئية بالظھور واإلنتشار ،ألن اإلنسان
باعتماده التام على األمور الخارجية يفقد الحكمة التي تم ّكنه من التعامل مع الطاقات الھائلة
التي أطلقھا باستخدام األساليب والوسائل العلمية.
ونتيجة لذلك تصبح الحياة شديدة التعقيد بالنسبة له بحيث يتعذر عليه التعامل معھا ،بل وتصبح
مصدراً للقلق وعدم اليقين.
***
يجب أن يحيا الشخص بكل أفكاره ومشاعره وبصيرته
وأن يكون يقظا ً ومتنبھا ً لكل ما يدور حوله
تماما ً كالمصور البارع الذي يتحين أنسب الفرص
اللتقاط أروع الصور ألبھج المناظر.
سعادة اإلنسان الحقة تكمن في استعداده الدائم
للتعلم والتصرف السليم والمحترم.
وكلما ق ّوم نفسه
كلما ساعد في ترقية اآلخرين من حوله وإسعادھم.
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قالئل ھم الذين يحللون أوضاعھم
ويقررون ما إذا كانوا يتقدمون على الطريق
أم يرجعون القھقرى.
وككائنات بشرية مزودة باإلدراك والحكمة والفھم
فواجبنا األكبر توظيف حكمتنا ومدركاتنا
بطرق صحيحة حتى نعرف
ما إذا كنا نتقدم لألمام أو نعدو للخلف.
وإن داھمنا الفشل على نحو متكرر
فيجب أن ال نيأس وال نفقد األمل.
الفشل يجب أن يعمل كمحفـّز
ال كمثبّط لنمونا المادي والروحي.
***
المتاعب والمضايقات تحدث بسبب عدم دراية اإلنسان بأعماله الماضية التي قام بھا في مكان
سدت بذوراً تغلغلت
ما وفي زمن ما .فمعاناته الحالية ناجمة عن أفكار وأفعال صدرت عنه فتج ّ
في تربة الوعي فأنبتت نبتا ً وأخرجت ثمراً له نفس مواصفات األفكار التي أطلقھا واألفعال التي
قام بھا.
المحن والباليا ال تأتي لتحطم اإلنسان وتش ّل إرادته بل لتجعله يقدّر ﷲ حق قدره ويحترم
قوانينه التي من خاللھا يمكنه الحصول على السعادة الحقيقية.
ﷲ ال يرسل تلك التجارب القاسية ألنھا من صنع اإلنسان في المقام األول .وما على اإلنسان إال
إيقاظ وعيه من سبات الغفلة وابتعاثه من ظلمة الجھل إلى نور المعرفة.
في معظم األحيان تعدنا الحواس بقليل من المسرات الوقتية الزائلة لكنھا تمنحنا في النھاية
آالما ً ومعاناة طويلة.
أما الفضيلة والسعادة الحقة فال ت ِعدانا الكثير لكن في النھاية تمنحانا فرحا ً نقيا ً ودائما ً.
لھذا السبب أعتبر السعادة الباطنية الدائمة فرحا ً والملذات الحسية المؤقتة متعا ً.
إن كانت ھناك عادة سيئة تضايق اإلنسان وتقض مضجعه فللتخلص منھا يمكنه تجنّب كل ما
من شأنه أن يوقظھا أو ينبھھا دون التركيز عليھا بغية قمعھا .تلك ھي الطريقة غير المباشرة
لمكافحتھا .ولكن ھناك أيضا ً طريقة إيجابية مباشرة تكمن في توجيه الفكر نحو عادة طيبة
والعمل على تنميتھا حتى تصبح جزءاً من حياته يمكنه الركون إليه واإلعتماد عليه.
***
البيت :ميدان النصر األعظم
إن ص َرفَ اإلنسان حياته في إثارة تلو اإلثارة فلن يعرف طعم السعادة الحقيقية .يجب العيش
ببساطة والتعامل مع الحياة براحة.
من المستحسن أن يختلي اإلنسان بنفسه ويقف مع ذاته بين الحين واآلخر ويمارس السكينة
النفسية التي فيھا شفاء وانتعاش وتجديد للقوى.
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إن كانت المشتتات حاضرة طوال الوقت ومنبھات أخرى تحاصر الحواس كل حين فستعاني
األعصاب نتيجة لذلك وتـُصرف كميات كبيرة من الطاقة الحيوية في الالشيء وستشعر النفس
بالتوتر والضيق .كما ينبغي عدم اإلھتمام الزائد بإصالح اآلخرين بل يجب على اإلنسان أن يق ّوم
نفسه قبل محاولته تقويم الغير.
وليكن معلوما ً أن البيت ھو ميدان النصر األعظم .فالشخص الذي ھو مالك في بيته سيكون
مالكا ً في أي مكان .إن عذوبة الصوت والسالم الذي يوحي به السلوك النبيل تمس لھما الحاجة
في البيت أكثر من أي مكان آخر.
***
أفضل تحضير لحياة أفضل
إن أردنا أن نستمتع بالحياة فالوقت ھو اآلن ..ليس غداً وال في العام القادم وال في تجسد آخر
بعد الموت.
إن أفضل تحضير لحياة أفضل في السنة المقبلة ھو أن نحيا حياة مثمرة وتوافقية وذات معنى
في ھذا العام .إن إيماننا بحياة مستقبلية أعظم إنجازاً وأع ّم سعادة ال قيمة له ما لم نترجمه
على أرض الواقع اآلن.
فاليوم ..يجب أن يكون بالنسبة لنا األھم واألكثر معنى في حياتنا.
***
الراغبون في الزواج يجب أن يتعلموا التحكم بعواطفھم وانفعاالتھم ويجب أن تلقّن المدارس
التالميذ ھذا الفن ،وكذلك تنمية الھدوء وتركيز الفكر.
ھناك الكثير من البيوت غير السعيدة واألسر الممزقة ألن ھذه الناحية الحيوية يتم إغفالھا،
سواء في البيوت أو المدارس.
كيف لشخصين غير منضبطي الميول واألھواء أن يتعايشا معا ً بسالم وراحة نفسية؟
في بداية الزواج يُحمل العروسان على بساط من العواطف واإلثارة لكن بعد فترة ..عندما تبدأ
ھذه المشاعر بالتالشي الحتمي ،تبدأ طبيعة الزوجين الحقيقية بالظھور ،ومعھا الشجار
والخالف والمھاترة وخيبة األمل.
القلب يلزمه الحب الحقيقي والصداقة ،وعالوة على كل شيء يحتاج إلى الھدوء والسالم.
عندما يتحطم السالم بفعل االنفعاالت العنيفة يتصدع ركن ھام من أركان الزواج.
***
األعضاء والمشاعر تحتاج إلى جملة عصبية سليمة كي تحتفظ بصحتھا وحيويتھا ورھافتھا.
ولإلحتفاظ بالجملة العصبية في حالة جيدة من المھم التحرر من العواطف المدمرة مثل الخوف
والغضب والجشع والحسد مع تمنياتنا للجميع بالصحة والسعادة والسالم.
***
من تعاليم المعلم برمھنسا يوغانندا

سعادتك ھي نجاحك فال تدع أحداً يسلبك سعادتك.
احم نفسك من أولئك الذين يحاولون إزعاجك .عندما كنت صغيراً كنت أضيق ذرعا ً بالذين
ِ
يختلقون عني إشاعات ال صحة لھا لكنني أدركت فيما بعد أن رضاء ضميري أھم بكثير من
رضاء الناس عني.
الضمير ھو إدراك حدسي يسجل بأمانة ودقة أفكار اإلنسان ودوافعه .عندما يكون الضمير
راضيا ً ويدرك الشخص أنه يفعل الصواب فلن يخيفه شيء.
الضمير النقي ھو شھادة استحقاق من ﷲ .ومن يتمتع بنقاء الضمير يسعد بحياته
ويحصل على بركات ورضى الرب.
***
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 سيخترن 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:
 .1اھتزاز الفكر أو اإلرادة عند نطق كلمة "السالم"
 .2اھتزاز الطاقة في الدماغ والحبال الصوتية واللسان المدفوع باإلرادة عند نطق كلمة
"السالم"
 .3اھتزاز 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.
***
البطانية السابحة
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في إحدى المرات كان صديقان يتمشيان على ضفة النھر فأبصرا ما بدا لھما بطانية عائمة،
ألقى أحدھما بنفسه في النھر وسبح حتى وصل إلى "البطانية".
لكنه تأخر في العودة إلى الضفة ،وقد الحظ صديقه أنه يجد صعوبة في معالجة "البطانية"
وأنھا سبب تأخر عودته فصاح به قائالً:
لماذا ال تتركھا وتعود؟
فأجابه صديقه :ھذا ما أحاوله ولكن البطانية تتشبث بي وال تسمح لي باإلفالت والعودة.
ولفرط دھشته أدرك بعد فوات األوان أن ما ظنه بطانية لم يكن سوى دب سابح.
ھذه القصة أجدھا ذات دالالت وتنطبق على جوانب كثيرة من حياة اإلنسان .وأرى أن المقصود
منھا ھو التبصر وعدم اإلندفاع إلى ما قد ال تحمد عقباه.
ھذه البطانية قد تكون مجرد مفھوم عائم في نھر الفكر يتحول عند اكتماله إلى استحواذ
طاغ
ٍ
يصعب السيطرة عليه..
أو قد تكون عادةً ضارة ما أن تترسخ في الدماغ حتى تضرب أطنابھا وتمد جذورھا وتصبح
جزءاً ال يتجزأ من كيان المرء فيصبح أسيراً في قبضتھا.
أو قد تكون استھوا ًء من نوع آخر ..استثمار في غير أوانه ومحله يؤدي إلى خسارات كبيرة،
مادية ومعنوية..
أو قد تكون أيديولوجية تبدو منطقية وعملية فيعتنقھا الشخص ويدرك بعد تغلغلھا في كيانه أن
مخبرھا يختلف كثيراً عن مظھرھا..
أو قد تكون توجھا ً أو انجرافا ً غير محسوب العواقب..
أو قفزة في الظالم..
ولذلك قيل :قدّر لرجل َك قبل الخطو موضعھا.
***
منتھى الترحال
طويالً تعثـّرتُ على دروب الشكوك الملتوية
وعبرتُ وھاداً خيالية فصلتني عنك دھوراً مديدة
وقطعتُ صحاري ال عد لھا
مطامح كثيرة
وتعقبتُ
َ
وأخيراً حررتُ نفسي
من دوامات الحزن واللذة
فأكملتُ رحلتي وبلغتُ منتھى مسيرتي.
واآلن أنظر بسرور إلى آالمي الماضية
إذ من كل صخرة من صخور عذاباتي القديمة
تتفجر عين من دموع الغبطة.
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وفي تلك المياه المقدسة
لعبرات حبي لك أط ّھر ذاتي كل يوم.
***
فيما مضى كان عندي مصباح سري.
وبتلھف كنت أرسل شعاعا ً خاطفا ً حولي
في سكينة الظلمة الداخلية.
كثيراً ما أبصرت أسماكا ً صغيرة ألفكار خالقة
وقد علقت في السطوع المباغت.
ھذه استخدمتھا كطعم
القتناص كائنات أكبر في لجج وعيي
ولكن العديد منھا أُفلت
خلف دائرة الضوء الصغيرة.
من مريديك الكاملين
األغنياء باألناشيد الفضية واألحالم الذھبية
وبنقود المحبة ابتعت شباكا مشعة نيّرة لمدركات الروح
وصنعت منھا شبكة جبّارة من النسيج النوراني
فاكتسحت محيط حكمتك بحثا عنك
وكان الصيد وافراً وثمينا ً!
إذ غنمتُ أسرابا ً من المشاعر الطيبة والسعيدة
وكنوزاً من الذكريات المقدسة المفقودة
وعالوة على ھذا وذاك
فقد عثرت عليك
وأمسكتُ بك يا كنز الكنوز!
***
في أيام صيف الحياة
أستجم ُع الرحيق الوجداني
من زھور المزايا العذبة
التي تنبت في بساتين النفوس الطيبة
واختزن في قلبي
العصارة المستقطرة
من رياحين التسامح الباسقة
وبراعم التواضع ذات الشذى الناعم
والن ّوارات النادرة لألفكار اللوتسية الغضة.
وعندما تنھمر حولي
ثلوج تجارب الشتاء الباردة
والفراق األرضي األليم
ألتمس الدفء والسلوى
في الرحيق المختزن في خلية قلبي.
في تلك الخلية المباركة بحضورك
غالبا ما أجد النحلة اإللھية
ترتشف حالوة أشواقي المعتـّقة
فأشعر بالطمأنينة والبھجة والعزاء.
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***
إنني أؤمن بإخوة البشر وبالمحبة الشاملة والفھم والتعاون بين الناس على تخفيف أعباء
الحياة أحدھم عن اآلخر.
يجب إدخال أھداف عالمية نبيلة إلى ھذا العالم وانتھاج ُمثل ترتقي باإلنسان إلى مستويات
عالية ..تھذب أفكاره وتشذب رغباته وتصقل مواھبه السامية.
وھذه يمكن تفعيلھا بالقدوة الروحية والمناھج الجيدة ال بالقوة الغاشمة والحروب الطاحنة.
فالقوة السياسية خطيرة دون مبادئ روحية تتحكم بھا وتسيّرھا.
عندما أشير إلى المبادئ الروحية فال أعني بذلك مذاھب أو طوائف بعينھا أو انتماءات معتقدية
محددة بل ما أقصده القوانين الكونية :نواميس البر والفضيلة التي تنطبق على الجميع وتجلب
لھم الخير والرفاھية والسالم.
***
لماذا يصرف اإلنسان وقته بحثا ً عن فتات من الحب البشري وحفنة من المال وھذا الشيء أو
ذاك ،في الوقت الذي يستطيع فيه العثور على كل شيء في ﷲ الذي ھو مصدر كل حب وقوة؟!
إنما يجب أن ال نطلب ﷲ طمعا ً في القوة بل رغبة في المحبة .عندھا سنعثر على الكنز العظيم.
وعندما نحب ﷲ محبة قلبية عميقة يستجيب لنا ونحس بحبه ينبض في قلوبنا.
الحياة تحلو بالتأمل على ﷲ ..وكلما تأ ّمل الراغب وظل عقله راسخا ً في الحالة الروحية أثناء
العمل كلما زادت قدرته على اإلبتسام .إنني في ذلك األفق اآلن وعلى الدوام ..في الوعي اإللھي
المغبوط .ال شيء يؤثر بي .وسواء كنت بمفردي أو مع اآلخرين يبقى فرح ﷲ نابضا ً دوما ً في
كياني.
لقد تمكنت من االحتفاظ بابتسامتي ...ونفس تلك االبتسامات موجودة أيضا ً في داخلك ..نفس
فرح ونعيم الروح موجودان بك .ال حاجة لك الكتسابھما بل فقط الستعادتھما .لقد فقدتھما
فقدانا ً مؤقتا ً بسبب تحقيق الذات مع الحواس ،وبإمكانك استردادھما.
من يعتقد أن األشياء المادية التي يمكن التمتع بھا عن طريق البصر والسمع والذوق والشم
واللمس تمنح فرحا ً نقيا ً يخطئ خطأ كبيرا.
الحواس ال تمنح اإلنسان السعادة بل باألحرى تسلبه إياھا .إن وضعت شروطا ً حول سعادتك
كأن تقول" :ال يمكنني أن أكون سعيداً ما لم أ َر ذلك الوجه" فلن تتذوق أبداً طعم الغبطة
الصافية النقية ،ألن المتع الحسية ال دوام لھا.
األيام واألعوام تفعل فعلھا المدمر بالجمال الجسدي .كل ما في العالم المادي يخضع لقانون
التغيير .وھكذا فلو تمكن اإلنسان من رؤية كل الوجوه الجميلة في العالم ،ولو استمع لكل
األنغام ولمس كل ما يرغب في مالمسته ،لن يعثر مع ذلك على السعادة الحقيقية .ومع ذلك فقد
يتوھم بأنه سعيد.
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أحيانا ً بعد أن يكون قد بذل مجھوداً فائقا ً للحصول على شيء ما يجد أن ال سعادة في الشيء
ذاته .ومع ذلك فإنه يحصل على بعض الرضاء ج ّراء الجھد الذي بذله في سبيله ،ولھذا يفكر
بأنه سعيد .لكن ھذا النوع من الرضاء وقتي وسريع الزوال.
فمن العبث إذاً التفتيش عن السعادة في الحواس .يجب العثور على الفرح الروحي وإظھاره في
الكالم وقسمات الوجه .عندما يفعل الشخص ذلك فإن بسمة صغيرة منه ستشحن الجميع
بمغناطيسته المباركة حيثما كان ،وسيشعر اآلخرون بالسعادة.
لكن ﷲ وحده ھو القادر على تغيير القلوب .يجب أال نعزو ألنفسنا القدرة على فعل الخير.
فاعل الخير األوحد في الوجود ھو ﷲ .ھذا العالم عالمه .فإن شعرت بقربه وأدركت أنه
المتصرف في كل شيء ..وإن رفعت له كل شيء :األعمال الطيبة وحتى غير الطيبة ستندھش
لتجد أن كل أعمالك ستتحول إلى أعمال طيبة بعونه تعالى.
** 

في اللحظة التي نفكر بھا بمودة بشخص آخر يتمدد وعينا ويتسع أفق تفكيرنا .عندما نفكر
بجارنا ونبدي تعاطفا ً نحوه فإن جزءاً من كياننا يذھب إليه مع تلك الفكرة وليس فقط التفكير ھو
ما تمس إليه الحاجة بل اإلستعداد لتطبيق تلك الفكرة على أرض الواقع.
يجب أن ال نستثني أحداً من دائرة محبتنا }وقريبك مثل نفسك{} ..جارك ..ثم جارك ..ثم
جارك{..
في الزواج درس من دروس اإليثار شخصان يتقاسمان الحياة أحدھما مع اآلخر ثم يأتي األوالد
فيتقاسم األبوان الحياة معھم لكن من األنانية التفكير باألسرة الصغيرة فقط ألن األحبة يفارقوننا
ذات يوم وھذا تذكير لنا بأن الغاية من العالقات البشرية ھي توسيع نطاق الوعي بالتضحية من
أجل اآلخرين ومشاركتھم في الخيرات المادية والمشاعر الودية.
***
عندما تنام تقوم بتسكين األفكار واإلحساسات تسكينا ً سلبيا ً ،أما عندما تتمكن من تھدئة
األفكار واإلحساسات بطريقة واعية بالتأمل تختبر أول ما تختبر حالة من السالم فتشكل
عضالت الوجه ذاتھا على ھيئة ابتسامة تعكس سالم القلب.
ولكن يجب أن تتطلع إلى ما بعد حالة السالم كي تبصر نقاء روحك.
ذلك النقاء الذي ال تشوبه وال تشوھه اإلثارات الحسية أو ردود الفعل التلقائية
الناجمة عن األفكار المقترنة بالحواس ..والحالة التي تختبرھا عندئذ ھي غبطة دائمة التجدد.
األنبياء والقديسون يمتلكون ھذا الفرح في قلوبھم على الدوام .وإذ يشعرون باألمن
والطمأنينة المباركة ال تھزھم وال تھزمھم عواصف الغضب وال تتطرق إليھم الھموم
والمخاوف.
وباستخدامھم ِمبضع العقل أو البصيرة فباستطاعتھم تشريح أفكارھم أو أفكار اآلخرين
على مشرحة العقل مع االحتفاظ بثباتھم وھدوئھم.
في غبطة النفس تنعدم الكآبة كليا ً ويبزغ التمييز الروحي في كيان المريد السعيد فيزيده
رسوخا ً في الذات العليا.
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***
اإلبتسامة الحقيقية ھي ابتسامة السعادة الروحية المتحصلة من التأمل والتفكير با
واإلحساس بحضوره.
ابتسامتي تنبع من ابتھاج عميق في كياني ..ابتھاج يمكن لكل إنسان أن يحصل عليه.
فھو يشبه أريجا ً متضوعا ً من قلب وردة النفس المتفتحة.
ھذا السرور العظيم يدعو اآلخرين لالبتراد في مياه الغبطة المقدسة.
ھناك أربع حاالت يعرفھا الشخص العادي:
فھو يشعر بالسعادة لدى تحقيق رغبة ما
ويشعر بالتعاسة إن امتنع عليه تحقيقھا.
أما عندما ال يكون سعيداً وال مكتئبا ً فيشعر بالضجر.
ولدى تخطي ھذه العواطف أو الحاالت النفسية للذة واأللم والضجر يشعر بالسالم.
السالم حالة مرغوبة جداً ناجمة عن انعدام حاالت الحزن واللذة وغياب السأم .وھذه الحاالت
ھي دائمة التماوج على صفحة النفس.
فبعد امتطاء ھائج صاخب لموج األلم واللذة بما في ذلك انغماسات متكررة في لجج الضجر
ھناك متعة في العوم على صدر بحر السالم الھادئ.
لكن أعظم من السالم ھي النشوة الروحية ..غبطة النفس ..منتھى السعادة .إنھا فرح متجدد ال
يختفي أبداً بل يالزم الروح طوال األبد.
ذلك الفرح األعظم يمكن بلوغه فقط بإدراك الحضور اإللھي.
***
لدى كل إنسان قدرات كامنة لم يستثمرھا بعد .ولديه كل القوى التي يحتاج إليھا .العقل بحد
ذاته ھو قوة عظمى ..ويجب تحريره من العادات والمفاھيم المقيدة البالية.
إن تأثير الكواكب والنجوم على حياة البشر ناجم عن القوى المتداخلة من جذب ودفع بين
الكواكب وأجسام البشر.
األفكار الشريرة تقود صاحبھا إلى بيئة شريرة كي يعبّر عن ذاته حسبما يشتھي ويريد .لكن
اإلنسان يمكنه تغيير فكره ووعيه بقوة اإلرادة ،ويمكنه بالتالي تغيير بيئته.
أما إن بقي الشخص في بيئة شريرة لفترة طويلة فإن تلك البيئة تبدأ بالتأثير عليه بصورة
الشعورية .ومع مرور األيام يخسر بالمرة حريته في اختيار بيئة سليمة وصحية ويصبح رھن
المؤثرات السلبية للبيئة السيئة.
أما صاحب اإلرادة القوية فيتوافق مع ﷲ وال ينتظر حتى تتفضل عليه الكواكب والنجوم
بابتساماتھا ..بل يتابع مسيرته كالشھاب الثاقب غير متأثر سوى بنجم ﷲ الھادي الذي ھو
شمس الشموس ورب الناموس والنفوس.
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أحد خيارين
في قديم الزمان عاش زاھد متنسك على ضفاف نھر مبارك ،وقد صرف سنوات طويلة من
عمره في التأمل العميق لكن لألسف لم تكن جھوده مثمرة ولم يفرح بجني محصول وافر من
السالم بالرغم من مجھوده في البحث والتنقيب عن أسرار الحياة ومنابع الغبطة.
ومع أن صاحبنا كان محاطا ً طوال الوقت بجو سماوي من حيث المناظر الخالبة والنفوس
الطيبة والكتب القيّمة وحلقات الذكر المباركة ،ظل عقله مع ذلك يفكر بأنسب الطرق لتشليح
الناس وإلحاق األذية بھم.
ذلك التفكير كان خارجا ً عن إرادته وعلى ما يبدو كان ناجما ً عن أسباب كارمية موغلة في
القِدم .وكلما كان يحاول طرد تلك األفكار غير المرحب بھا كانت تقتحم عقله بقوة أكبر فتعكر
سالمه وتحرمه راحة البال.
أخيراً وعد نفسه قائال" :سأواصل الدعاء واإلبتھال ولن أتوقف حتى أتحرر من ھذه األفكار
المقلقة التي تطعن خاصرة سالمي أثناء تأملي".
مرت ساعة ،ثم ساعتان واألفكار الشريرة تتوارد على ذھنه كاإلعصار فتضرب ھيكل تأمله
وتھزه ھزاً عنيفا ً.
أخيراً وبعد انقضاء ثالث ساعات من المحاولة المضنية ،تالشت األفكار المزعجة فجأة من
عقله وبدالً منھا أبصر في رؤية جميلة وليا ً من أولياء ﷲ واقفا ً بلحمه ودمه أمامه.
لم يب ُد الولي المتألق حيا ً وحسب بل نطق بعبارات غاية في الرقة قائالً:
"يا بني ،في تجسدك السابق كنت لصا ً محترفا ً ال ھم لك سوى اإليقاع باآلخرين وسلبھم
ممتلكاتھم .إنما قبل وفاتك بقليل استفاق ضميرك فعقدت العزم على التصحيح وعاھدت نفسك
على أنك ستغير مسلكك المشين وتتبع مسار الخير .لھذا السبب ولدتَ في ھذه الحياة بتصميم
روحي قوي ألن تكون إنسانا ً صالحا ً ولكن مع ذلك جلبت معك أيضا ً أفكاراً سيئة كانت محور
حياتك في تجسدك السابق.
"ومن المؤسف يا بني أنك تعيش في ھذه األجواء المباركة وحولك أصدقاء طيبون وحلقات
ذكر وتأمالت ومع كل ذلك تعيش في جحيم من القلق النفسي واألفكار المتالطمة الھدامة".
بعد برھة من الصمت واصل الولي حديثه:
"لذلك ،ووفقا ً للقانون الكوني ،وألنك لم تبذل قصارى جھدك لإلستفادة من الفرص الروحية
المتاحة لك في ھذا التجسد فإنك ما لم تضاعف جھودك التأملية اآلن سيتحتم عليك عند الموت
أن تختار بين أمرين إثنين:
إما العيش في الجنة مع عشرة حمقى أو العيش في الجحيم مع حكيم واحد ،فأيھما تفضل؟"
فأجاب المريد دون تردد:
"يا ولي ﷲ ،أحبذ العيش في الجحيم مع حكيم واحد ألنني أعلم من تجربتي الذاتية أن عَشرة
حمقى يصنعون من النعيم جھنماً ،في حين أؤمن في قرارة نفسي وأعلم علم اليقين أنني إن
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كنت مع حكيم واحد ،حتى في قاع العالم السفلي سيساعدني على تحويل الجحيم إلى جنات
النعيم".
***
كثيرون من الناس يشبھون الفراشات ..يرفرفون وينتقلون ھنا وھناك دون غاية يحققونھا أو
ھدف يصلون إليه وإن توقفوا فلبرھة وجيزة من بعدھا ينجذبون إلى تسلية أخرى طلبا ً للھو
ضر لألوقات الصعبة في حين تعيش الفراشة ليومھا
وتمضية الوقت أما النحلة فتعمل بجد وتح ّ
فقط.
وعندما يحل فصل الشتاء تقضي الفراشة بينما تستمتع النحلة بما اختزنته من غلة الربيع
والصيف .وھكذا يجب أن نتعلم كيف نستجمع شھد السالم اإللھي والقدرة على التعامل مع
الظروف الصعبة التي تواجھنا في الحياة.
حاالت نفسية
ال يستطيع الشخص أن يظل طوال الوقت محموالً على موج البھجة أو مغموراً تحت مياه الحزن
المضطربة أو غارقا ً في لجج الضجر.
ففي ھذا العالم الذي يتميز بالثنائيات المتصارعة ،يخضع الشخص العادي للتقلبات صعوداً
وھبوطا ً ..يرتفع على موج الفرح ويغوص إلى أغوار الالمباالة وتشقلبه أمواج عاتية من
الحزن ..ونادراً ما يعرف حالة أخرى من حاالت الوعي.
السماح للظروف بأن تتقاذف الفكر على ھذا النحو يعني استسالم اإلرادة لقدَر نزوي متقلب
األطوار .ما يحتاجه اإلنسان كي يحيا حياة ناجحة و ُمرضية ھو امتالك اإلتزان العقلي وھذا
يمكن تحقيقه فقط بتركيز الذھن والسيطرة على الملكات النفسية.
حتى أشد األحزان يشفيھا الزمن فال فائدة من استحضار الحزن في كل يوم من أيام حياتنا.
إن الحزن المستدام على عزيز مفارق ال يساعده وال يساعدنا وال يغير من الواقع شيئا ً.
كما أن تنمية عقدة النقص أو معاقبة الذات على أخطاء أو إخفاقات ماضية ال يجدي نفعا ً
بل يجعل الحياة تعيسة بائسة ويشل القدرات العقلية.
يجب أن ال نسمح ألنفسنا بالسقوط في حفر الروتين الممل ألن تلك حالة نفسية أبعد ما تكون
عن الراحة كونھا تقلق الفكر وتحرق القدرات الكامنة في أتون الالمباالة.
***
إن ﷲ يرسل لنا الدروس التي نحتاجھا في الحياة كي نستفيد منھا ونكتسب فھما ً وخبرة.
من يتھرب من تلك الدروس سيضطر ألن يتعلمھا مھما طال الزمن.
كل اختبار ھو صديق إن تعلمنا منه وھو طاغية مستبد إن فرطنا في الفرصة المتاحة وأسأنا
استخدامھا بالتذمر واإلستياء وسوء التقدير.
عندما نمتلك الفھم السليم والموقف الصحيح تجاه الحياة فإنھا تصبح جميلة وخالية من التعقيد.
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***
ال يمكن ألحد أن يسيّرني أو يسلبني إرادتي ما لم أسمح ألفكار اآلخرين وأفعالھم بالتأثير عل ّي.
يا رب ..إنني أدرك أن أمامي فرصة ال متناھية الستكشاف قدراتي ومعرفة إمكاناتي الروحية.
سأستبدل التعلقات المادية بالطموحات العليا وسأدرك أن الروح األمين معي على الدوام.
صل ذاتي عن اإلختبارات غير المستحبة
اليوم سأشحن أفكاري بجرعة من التفاؤل وسأف ُ
وسأمارس ما من شأنه أن ينمي الجسم والعقل والروح على نحو متوازن ومتسق.
إن رقصة الحياة والموت متواصلة على الدوام لكنني سأحرر نفسي لألبد بإنقاذ ھويتي الروحية
وعندما تواجھني عواصف التجارب والمحن سأنطلق بقارب روحي عبر بحر الحياة إلى
الشواطئ اإللھية اآلمنة.
عندما أعمل وأبدع سأتذكر أن ﷲ يعمل من خاللي إنه سيد الكون ويمكنني اإلتصال به بالتأمل
العميق عليه.
يا إلھي الحبيب ،إنني أدرك أن أفكاري ستجلب لي إما الفشل أو النجاح اعتماداً على أيھما
الفكرة األقوى في حياتي .لذلك سأحاول أن أتذكر بأنك تمد لي يد العون وتھيئ لي أسباب
النجاح .عندما تحل المصائب والباليا سأستنھض ھمتي وأق ّوي تصميمي للتغلب عليھا.
سأنتھج اإلخالص والصدق في معاملتي وتعاملي مع الجميع وسأطلق أفكار المحبة واألماني
الطيبة عندئذ سيؤيدني ﷲ بقوته وحكمته.
يا رب ..سأستخدم قوة إرادتي وفكري إلنجاز األشياء الصغيرة أوالً وبعدھا أتحول إلى إنجازات
أكبر.
حتى ولو تحققت كل الطموحات المادية فإنھا ال تمنح مع ذلك سوى سعادة منقوصة.
وبالعثور على ﷲ سأكتشف خزانات الغبطة التي ال تنضب وال تكف عن التدفق والجريان
في بساتين الروح ومروجھا الدائمة الخضرة.
***
ﷲ ھو أثمن ما في حياتي
فھو يستوي على عرش ضميري
ويلھمني كلمات الحكمة
ويرشدني إلى السبيل
الذي ينبغي لي أن أنتھجه.
إن الحياة المتزنة
التي تراعي كل القوانين اإللھية والطبيعية
وتجمع بين النشاط والھدوء
تجلب السعادة وتحقق مصير اإلنسان.
البيت المملوء بالجواھر ال يمكن رؤيته في الظالم
وھكذا الحضور اإللھي ال يمكن اإلحساس به
من تعاليم المعلم برمھنسا يوغانندا

ما دام ليل الجھل ضاربا ً أطنابه.
إن لم يكن إدراكنا فعليا ً
بحيث ال يمكننا إنجاز واجباتنا اليومية بدونه
فمن الواضح أننا لم نشعر بأية صلة بين ﷲ والحياة.
عندما نمتلك طموحا ً ونكلله بفكرة خدمة اآلخرين
فإننا نساعد أنفسنا بمساعدتنا لآلخرين.
يا رب
مع انتشار أشعة الشمس الحيوية
سأنشر أشعة األمل في قلوب الفقراء والمھجورين
وأشعل مصابيح العزيمة والثقة بالنفس
في قلوب من يظنون أنھم فاشلون.
عندما ندرك بأن الحياة مدرسة لتعلّم وأداء الواجبات
وفي نفس الوقت ھي حلم عابر
سنعرف عندئذ أن ﷲ معنا.
يجب أن تقوم الحياة على الخدمة
إذ بدون ذلك الھدف النبيل
لن يحقق العقل الذي وھبه ﷲ لإلنسان
الغاية التي من أجلھا ُوجد.
التسليم يجعل اإلنسان ينجز كل أعماله
بإحساس من الفرح واإلمتنان
فبالتسليم وحده نشعر بالسالم.
ُ
والخلقي
سأحرق كل نقاط الضعف الفكري
في نار التصميم
إلنني ما لم أتخلص من نقاط الضعف تلك
لن أتمكن من رؤية الشعلة اإللھية.
يا رب
سأصمم اليوم على إنجاز أشياء محددة
ثم أقوم بعمل ما خططت له.
سأتأكد أوالً من صوابية قصدي
وعندئذ سأحس بقوتك
وأحقق بعونك وبركتك ما أنوي القيام به.
***
مزيد من التأكيدات الذاتية الرمھنسية
إنني أعلم علم اليقين بأن قوة ﷲ ال متناھية
وبما أنه وضع بي قبسا ً من نوره
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فإنني أيضا ً أمتلك القوة
للتغلب على كل ما يعترض سبيلي
من عوائق وعقبات.
إنني وسيلة لإلعراب عن الذكاء والجمال
ولذلك سأكرس أفكاري ودوافعي
لفعل الخير وخدمة اإلنسانية.
اليوم سأراقب أفكاري وكلماتي
بحيث ال تستقطب إال ما ھو جميل ونبيل.
صب الخير على عرش نشاطاتي
وسأن ّ
وأستخدم تفكيري الخالق للنجاح
في كل مسع ًى طيب وعمل نافع أقوم به
مدركا ً أن ﷲ يساعدني إن أنا ساعدت نفسي.
اليوم سأحرث حديقة الحياة
وأغرس فيھا بذور الحكمة والصحة والسعادة
وسأشكر ﷲ عندما تتكلل مساعي بالنجاح
وأحصل على منية قلبي.
اليوم سأساعد المشاكسين من حولي
باھتزازاتي الطيبة
وسأبدد عتمة التوتر والتنافر
بنور أمان ﱠي الطيبة ..الصامتة والمتواصلة.
وسأعمل ما بوسعي
وأستخدم القوى التي وھبھا لي ﷲ
على نحو يفيدني ويفيد اآلخرين.
سأنطلق بإيمان كلي بقوة الخير األعظم
للحصول على ما أحتاجه
موقنا ً أن ﷲ سيمد لي يد العون
ويجود عل ّي من فضله.
حالما تحتشد قوى الظالم
لمھاجمة سالمي الباطني
سأوقظ في داخلي
قوى النور والصدق وضبط النفس
كي تتصدى لقوى الظالم
وتبدد شملھا تبديدا.
***
عندما تقوم بتركيز أشعة الشمس من خالل عدسة مكبّرة على نقطة صغيرة فإنھا تنتج حرارة
وتلك الحرارة يمكنھا إشعال الخشب والقماش والورق وغيرھا..
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وبالمثل ،عندما تركز العقل تركيزاً دقيقا ً يمكن لطاقته المركزة أن تحرق شرور وشروش الشك
علة كل فشل وتجعل نور الحكمة يسطع بوھج وتألق.
عندما يتناغم الفكر مع ﷲ منبع كل الخيرات ومصدر كل القوى المباركة يصبح على دراية
بالحضور اإللھي ويمتلك كل مقومات النجاح .تلك المقومات ھي وثيقة الصلة بقوة ﷲ الجبارة
القادرة على خلق أسباب جديدة للنجاح في أي مضمار .كلل ﷲ المساعي الحميدة والجھود
الخيرة بالنجاح.
الغذاء المغناطيسي
عندما يتحدث الناس عن الغذاء أو التغذية فإنھم يقصدون بذلك الغذاء المادي الذ يتم تناوله
إلعالة الجسد .لكن ھناك أنواعا ً أخرى من الغذاء ال تقل أھمية عن الغذاء المادي ،بل ھي أكثر
أھمية في أحيان كثيرة.
ومن تلك األغذية الفكرية أو الروحية:
النشاط العقلي أو تركيز الذھن والحكمة والتمييز الروحي.
الغذاء المادي يعيل خاليا الجسم أما الغذاء الفكري فيشحن العقل باألفكار الصحية ،في حين
يقوم غذاء الحكمة بإنعاش النفس وتطوير ملكاتھا.
الغذاء الفكري يتألف عادة من األفكار التي يفكرھا اإلنسان وتلك التي يتلقاھا من اآلخرين بفعل
اإلتصال بھم والتفاعل معھم.
ذوو الطباع الھادئة والطبائع النبيلة يساعدون على جعل أفكارنا مغناطيسية وصحية.
ليس صعبا ً تحديد ما إذا كان الشخص يستمد غذاءه الفكري من بيئة مسالمة أو مشاكسة.
فالقلق النفسي واإلضطراب والتشويش ..كلھا تنجم عن مخالطة النوع المغلوط من الناس،
سواء من األصدقاء أو األقرباء ،مما يتسبب في أفكار قلقة ومزاج معكر.
الجسم يستمد الطاقة والنشاط من األغذية المادية ،في حين تقوم األغذية المغناطيسية بإمداد
الجسم والعقل معا ً بشحنات من الطاقة أسھل ھضما ً من األطعمة الجامدة والسائلة التي ال يمكن
تحويلھا بسھولة إلى طاقة حية.
***
عندما تتمكن من تحويل الجھل إلى حكمة..
والضعف والوھن إلى صحة وحيوية..
والسير بثقة وجرأة – ولو بمفردك  -على دروب الحياة..
واإلبتھاج الباطني المتالكك ضميراً حيا ً ويقظا ً..
واإليمان القاطع بعدل ﷲ وبانتصار الحق على الباطل والحقيقة على الوھم..
وعندما تحاول كل يوم إطالق أفكارك نحو مستويات أرق وأرقى..
وتمتلك قلبا ً محبا ً وشكوراً..
ونوايا طيبة نحو اآلخر..
يكون غذاؤك الفكري مغناطيسيا ً..
وستجذب إليك عندئ ٍذ كل ما ھو جميل ونافع..
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من أشياء وأشخاص وظروف..
تمس لھا الحاجة في مواصلة المسيرة نحو شواطئ األمن وبر األمان.
وليس آخراً..
عندما تبذل المجھود لتحصيل ما تحتاجه
وتقنع بما ييسره ﷲ لك تكون أغنى نفسا ً وأكثر رضا ًء
من المتھالكين على الدنيا ..الطامعين في حطامھا.
***
عندما يطلب اإلنسانُ ﷲ الذي ھو الصديق األوحد خلف كل األصدقاء يصبح باإلمكان ترسيخ
الصداقة الصادقة في كافة العالقات البشرية :العائلية ،األخوية ،الزوجية والروحية.
الصداقة عنصر حيوي في العالقات الزوجية ويجب أن تكون األولوية للتقارب الفكري
والوجداني واإلحساس بالجاذبية المعنوية والحب الحقيقي والصداقة.
الذين ال يميزون ما بين الحب الحقيقي والجاذبية الحسية يخيب أملھم المرة تلو األخرى.
سس الزواج على ُمثل راقية واحترام متبادل يصبح اتحاداً سعيداً وموفقا ً بين روحين
عندما يؤ ﱠ
متحابين ومتعاونين على تخفيف أعباء الحياة عن بعضھما وتبديد ھموم العيش بالتعاطف
والفھم الودي المشترك.
***
إن قمت بتشكيل قطعة من الصلصال على ھيئة مزھرية وشويتھا في النار حتى اكتسبت صالبة
وأردت بعد ذلك إعادة تشكيل الصلصال على ھيئة صينية فلن تستطيع ذلك.
لكن يمكنك سحن المزھرية وإضافة مسحوقھا إلى صلصال جديد ومن بعدھا تشكيل الصينية.
وبالمثل ،إن كانت ھناك عادة سيئة مستحكمة في الدماغ وأردنا تغييرھا ،سيتعين علينا أوالً
استخدام قوة اإلرادة لسحن تلك العادة وتحويلھا إلى أفعال جيدة لينة يمكن إعادة تشكيلھا على
النحو المرغوب.
اإلرادة القوية تعني قناعة راسخة .وفي اللحظة التي يقول فيھا الشخص لنفسه" :لستُ مقيداً
بتلك العادة" ويعني ما يقول ستتفتت تلك العادة وتتالشى كما لو لم تكن.
***
ال أفرض رأيي على أحد وال أسمح ألحد بأن يفرض رأيه عل ّي أو أن يجعلني أفعل شيئا ً أعلم
في قرارة نفسي أنه ال ينبغي لي أن أفعله.
إنني أفكر جيداً بما أنوي القيام به وأسترشد بالحكمة فيما أنا ُمقدم عليه وأتحمل مسؤولية
تصرفاتي وال ألوم شخصا ً آخر على نتائج أعمالي.
تلك الحرية الذاتية تعلمتھا من معلمي واحتفظت بھا على الدوام ولن أتخلى عنھا أبداً.
القوة المغناطيسية األسمى
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قال السيد المسيح" :اطلبوا أوالً ملكوت ﷲ ...والباقي يُعطى لكم"
ﷲ ھو القوة المغناطيسية األسمى خلف كل القوى الكونية.
وھو الحب خلف كل حب ..وھو المبدع الكوني والفنان اإللھي خلف كل فن وإبداع.
عندما تحصر فكرك في ﷲ :القوة المغناطيسية األسمى في الوجود فإنك تشحن نفسك
بمغناطيسية مباركة ويمكنك أن تجذب إليك كل ما تحتاجه.
وإن فكرت با بتأمل عميق وأحببته من كل قلبك وشعرت بسالم كامل في حضرته
دون أن تتمنى شيئا ً آخر فإن مغناطيسية ﷲ المقدسة ستجلب إليك كل ما حلمت به
وأكثر من ذلك بكثير.
} َو َما ِعن َد ﱠ
ﷲِ َخ ْي ٌر َوأَ ْبقَى{
"إلى ﷲ في السماء"
النجاح وبحبوحة العيش وشفاء األمراض المستعصية والتحكم بالعادات ..كل ھذه يمكن بلوغھا
وتحقيقھا .إن كنت قد استھلكت كافة األساليب والجھود المادية ووجدتھا غير مجدية ،افتح
الباب الداخلي وستتدفق القوة الروحية وتطرد كل ضعف وفشل وإحباط.
إن التمست عون ﷲ في التأمل والتركيز الھادئ العميق فستكتشف خزانا ً ال ينضب من القوة
الروحية .ﷲ ليس محابيا ً ويستجيب لكل من يلتمس عونه بإخالص.
عندما عثرتُ على ﷲ في داخلي وجدته في كل مكان.
لقد امتلكتُ حنينا ً عارما ً له منذ نعومة أظفاري ،وذات مرة عندما كنت طفالً صغيراً حررت له
رسالة ..نعم كتبت رسالة إلى ﷲ وعنونتھا على النحو التالي:
"إلى ﷲ في السماء" ووضعتھا في صندوق البريد.
عندما نكتب إلى أحدھم فإننا نتوقع جواباً ،وعندما لم أحصل على الجواب ذرفت دموعا ً غزيرة،
لكن الجواب أتاني أخيراً ليس من خالل كلمات مطبوعة على الورق ،بل في رؤية نورانية
مدھشة.
كل واحد يمكنه الحصول على استجابة من ﷲ إن كانت المحاولة جادة والمجھود متواصالً.
وجھت أسئلتك إلى ﷲ وغلفتھا بإحساس عميق وبعثتھا ببريد التأمل ،فبصدق وبكل تأكيد
إن ّ
ستحصل على الجواب.
***
ھناك فزيولوجيا روحية تقوم عليھا الجملة العصبية تتيح لإلنسان على نحو فريد بلوغ أسمى
مراحل تطور الوعي.
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فدماغ اإلنسان األكبر من أدمغة معظم الحيوانات باستثناء الحوت والفيل ھو أكثر تعقيداً
ويمتلك أكبر قدرة على التفكير.
مما يجعل من الدماغ البشري أداة مناسبة لإلنسان الذي يمتلك وعيا ً أكثر تطوراً من وعي باقي
المخلوقات .وتالفيف الدماغ الدقيقة والمعقدة تتيح لإلنسان أكبر قدر من التفكير الكبير العميق.
ولذلك فاإلنسان وحده قادر على بلوغ مستويات متقدمة من التمييز ،وبالتالي معرفة خالقه..
والحكيم ھو من يوظف قدراته العقلية في خدمة ومنفعة البشرية على الصعيد المادي والعقلي
والروحي.
***
ل َك أنشد أغنيةً
ما ترددت من قبل على لسان بشر..
وإليك أھدي لحني األصيل
الذي يعزفه قلبي في أعماقه
وعلى أوتاره.
لقد ابتكرتُ نشيدي البكر ھذا
وھا أنا أرفعه إليك تقدمة خالصة.
لن أقدّم لك ألحانا ً عقلية ناشفة
أو أنغاما ً من ّمقة من تأليف الغير.
ولن أھديك سوى
ألحان قلبي البسيطة الساذجة.
لن أضع أمامك ورودا مستنبتة
في بيوت زجاجية
ومشبعة بالعواطف واإلنفعاالت
بل أقدم لك زھوراً بريّة نابتة للتو
في حقول أشواقي
ومروج حياتي.
***
لكي أستمع إليك
أيھا المالك الحارس
فقد ناغمت مذياع بصيرتي
بلمسات المحبة الناعمة.
غالبا ً ما أصغيت في التأمل
إلى أعذب ألحان قديسيك القريبين منك:
لسيمفونيات روحية رائعة
ولمقطوعات من إبداعات قلبي
ولشدو رخيم من حنيني القديم لك.
بصبر وأناة ضبطتُ مؤشر أحاسيسي العميقة
وعندما أثقل النعاس جفوني
وكدت أن أستسلم للكرى
تدفقتْ من خاللي ترنيمتك األصيلة.
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وھا أنا اآلن أبث أصدا ًء منتشية
من أنغام غبطتك
وأضم صوتي إلى جوقة متعبديك
فتزداد الترانيم زخما
ويتعاظم الشوق والحنين.
***
من ينتھج األنانية الشريرة درباً ،سيحاول اآلخرون سلبه كل ما لديه ،أما إن كان بخالف ذلك
فسيبدي اآلخرون كرما ً نحوه وتعاطفا ً معه.
وما يبثه أو يبعث به الفرد لآلخرين – قوالً وفعالً وفكراً – سيجذبه إلى نفسه بنفس النوع
والمقدار.
ماھيته الحقة ستظھر من خالل قسمات وجھه وأفعاله.
اآلخرون سيشعرون باھتزازاته أو أمواجه النفسية وستكون ردود أفعالھم تجاھه موازية
لنوعية تلك اإلھتزازات ..سلبا ً أو إيجابا ً.
ال يمكننا امتالك كل شيء .ما لدينا قد وھبه ﷲ لنا كي نستعمله استعماالً مؤقتا ً أثناء وجودنا
على ھذه األرض ،وعاجال أم آجال سنضطر للتخلي عن ممتلكاتنا ،إما بفعل الحوادث أو السرقة
أو التآكل واإلھتراء أو الموت.
وھكذا عندما نحاول التمسك بأي شيء أو اإلحتفاظ به لمجرد امتالكه ،فإننا نخادع أنفسنا.
وحتى ھذه األجسام التي عشنا ونعيش فيھا لسنين عديدة سنتخلى عنھا ذات يوم .لذلك من
الخطأ أن نفرض على النفس اإلعتقاد بامتالك أشياء ال يمكن في األصل امتالكھا في المطلق.
عندما يُعطى لنا شيء ما يجب أن نعلم أنه لنا فقط لفترة ما ،ويجب أن نكون على استعداد
لمشاركة اآلخرين به.
عندما يطمع الشخص بأكثر مما يحتاجه فھناك مشاكل كبيرة في انتظاره.
ما من شك يجب أن يكون لدينا احتياجات أساسية كالطعام والمأوى والثياب وبعض الضمان
المادي ،ولكن في بحثنا عن ھذه األمور يجب أن نتخلص من اإلحتياجات غير الضرورية،
وبذلك أعني الرغبات الجامحة والتح ّرق المتالك أكثر من الالزم.
***
ال يمكننا أن نحيا في العالم كأفراد ..إذ نحتاج لإلعتماد على إخوتنا وأخواتنا البشر حتى نتمكن
من العيش والتمتع بالحياة.
ھذا صحيح روحيا ً وماديا ً .ال يمكننا المحافظة على مستوى الئق من المعيشة دون تبادل السلع
والخدمات.
يمكننا التسريع من تقدمنا الفكري والروحي بتبادل اختباراتنا واكتشافاتنا.
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نوحد أفكارنا الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية يمكننا أن نن ّمي مواھبنا ونطور
وعندما ّ
قدراتنا كأسرة بشرية واحدة.
***
في روضة أحالمي الليلية
تنبت أزاھير عديدة:
ن ّوارات خيالي النادرة.
ھناك ..حيث النور الكوكبي الدافئ
تتفتح براعم اآلمال األرضية
ناشرة بتالت زاھية
من التحقيق والرضاء.
في وھج تلك األحالم
ألمح أطيافا ً لوجوه حبيبة منسية..
ُ
ومشاعر عزيزة دفينة
توسدت منذ زمن بعيد
تربة الالشعور..
كلھا تنھض بأثواب ب ّراقة.
واستجابة لنداء مالئكة األحالم
أبصر قيامة كل االختبارات الماضية.
يا رب ،لقد وھبتنا الحرية
كي ننسى متاعبنا اليومية
بالزيارات الليلية إلى أرض األحالم.
ساعدنا كي نستيقظ بك
وننجو لألبد من الحسرات واألحزان البشرية.
***
أيھا الملجأ اإللھي!
إنني أسبح في بحر الحياة
تتقاذفني أنواء المحن العاتية.
سواء كنت عائما ً فوق أمواج المسرات
أو غارقا ً بين الحين واآلخر في لجج اآلالم
أحن لإلفالت من الثنائية
ببلوغ شواطئك األثيرية الفائقة.
ومع كل دفعة من ابتھاالتي
أدنو منك يا مالذي األوحد.
لن أكفّ عن المحاولة
ألنني أعلم بأنك تتلھف لقدومي
بشوق عودتي!
وتنتظر
ٍ
أنا عصفور الجنة :طائر الفردوس
الذي صاغته أياديك المباركة.
لقد ج ّملتني بالظـُرف
واأللوان البديعة..
بزغب الرقة وريش التفتح الروحي المذھّب.
لقد حلـّقتُ عاليا
في أجواء الحياة العابسة المكفھرة
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بحثا عن جنة الغبطة
فتلطخ ريشي الزاھي
ببقع اليأس القاتمة.
تعا َل يا إلھي
واغسل طائر فردوسك
بأشعة الحكمة
ومياه السالم العذبة النقية.
محور سالمي ومرساة سعادتي
مع أنني أعمل جاداً وجاھداً للتعرف عليك من خالل اتباع قوانينك ونواميسك يجب أن أدرك يا
رب أنك فوق كل القوانين والنواميس.
إنك تسكنين في قلب كل أم بشرية .إمألي كل األمھات بحكمتك ورقتك
أيتھا األم الكونيةِ ،
علھن يظھرن قدراً أكبر من محبتك الالمتناھية.
إلھي الحبيب ،أعلم أن حضورك القدسي موجود في كل مكان.
وكما أن الزيت النقي مخبوء في الزيتون غير المعتصر ھكذا حضورك األسنى موجود في الكون
وطوبى لمن يستخدم معصرة التفكير بك والتأمل عليك الستخالص زيت حضورك الرباني
المغبوط.
باألعمال الطيبة واألفكار اإليجابية الخالقة سأن ّمي بذرة معرفة الذات وسأسقيھا بمياه التأمل
واألشواق إلى أن تتفتح زھرة الحب اإللھي في بستان حياتي.
الدنيا تحاول تقييد وعيي بحبال متينة من الرغبات الكثيفة لكنني سأعمل على تقطيع تلك الحبال
بسكين الفھم والتمييز كي يتحرر وعيي وينطلق نحو األلطاف اإللھية.
إن قوة التفكير والكالم والعمل تأتي منك يا خالقي ساعدني كي أستخدم تلك القوة
فقط من أجل األفكار الطيبة والكالم اللطيف واألعمال النافعة .بالتأمل يزداد حبي إليك إلى أن
يغمر كياني بأسره ويزيح من دروب حياتي كل العوائق والعراقيل.
بما أنك خالق ھذا العالم األرضي الحالم فإن واجبي األول ھو نحوك وليس نحو ھذا العالم
الوھمي.
الصراعات واإلضطرابات تحاول أن تبعدني وتصدني عن إدراك حضورك المبارك لكنك ستظل
دوما يا رباه محور سالمي ومرساة سعادتي.
***
ھناك مناجم من المعرفة وكنوز من الحكمة تكمن في داخل اإلنسان بانتظار اكتشافھا والكشف
عنھا بالتأمل المعمق والتنقيب الجاد.
اإلنسان يستعمل الطاقات الكامنة به دون وعي ،أو بصورة ال شعورية في كل ما يفعله ويحصل
على بعض النتائج ولكن إن عرف كيف يستثمر تلك الطاقات ويتحكم بھا تحكما ً واعيا ً فسينجز
أشياء كثيرة وكبيرة.
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عندما تتشبع النفس بالحكمة الطبيعية وبالحيوية الطبيعية وبمحبة الخير واإلرادة الطيبة
إذ ذاك ..وكما تبحث النحلة عن الزھور سيبحث عنك النجاح ورخاء العيش والمعرفة وكل نعم
الحياة األخرى بفضله تعالى.
***
على ھذه األرض يعمل ﷲ على استنباط وتطوير الفن العالمي للحياة السعيدة عن طريق بث
مشاعر اإلخاء في قلوب الناس وغرس احترام وتقدير اآلخرين في نفوس بعضھم البعض.
لذلك فھو – سبحانه – لم يسمح ألية أمة بأن تكون كاملة بذاتھا .فألفراد كل شعب وھب
قدرات وكفاءات خاصة بھم واختصھم بنبوغ فريد من نوعه بحيث يمكنھم أن يساھموا
مساھمة متميزة في مسيرة الحضارة العالمية.
السالم على األرض سيزھر ويثمر بين األمم من خالل تبادلھا البنـّاء ألفضل الخاصيات والمزايا
لكل منھا.
وإذ نغض الطرف ونتغاضى عن عيوب الشعوب علينا أن نرى بوضوح فضائلھا ونتشبه بھا.
سدت في األنبياء والرسل والقديسين عبر
ومن األھمية بمكان أن نالحظ أن ال ُمثل العليا قد تج ّ
التاريخ حيثھم كانوا – وما زالوا – نماذج حية ألسمى التعاليم المقدسة.
ش ُعوبا ً َوقَبَائِ َل لِتَ َعا َرفُوا إِنﱠ أَ ْك َر َم ُك ْم ِعن َد ﱠ
ﷲِ أَ ْتقَا ُك ْم{
} َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُ
تعريف "األنا"
إن الحواس التي تستمد وجودھا من الوعي والطاقة المنبثقين عن ﷲ تـُظھر لنا العالم وتصور
لنا النفس على أنھا جزء منفصل عن مصدرھا وعن باقي الخليقة.
س َر النفس التي ھي انعكاس للروح الكلي وقد طغى عليھا النسيان فلم تعد
القفص الجسدي قد أ َ
تتذكر جوھرھا اإللھي بل صارت تعتبر قفصھا الجسدي على أنه ذاتھا الحقة ولذا فھي تتقمص
وتنسب لذاتھا جميع شوائب الجسد ومحدودياته.
النفس في مثل ھذه الحالة تدعى "األنا" ولكن عندما تدرك ھذه األنا أو ھذه الذات الصغيرة
المقيدة بأن ارتباطھا بالجسد موقوت وأنھا ذات جوھر خالد ال يموت عندئذ يمكن تسميتھا
بالنفس وكلما ترسخ إدراكھا بطبيعتھا الجوھرية وارتقى وعيھا وتمدد كلما أحست بأنھا على
صلة وثيقة بالوعي الكوني وبأن البشرية جمعاء ھي أسرتھا العالمية.
***
أال فلنضع ھدايا ال تتلف
وال يتطرق لھا البلى
من اإلرادات الطيبة
والخدمات اإليثارية
والمحبة غير المقيدة بشروط
تحت شجرة اإلنسانية
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ذات الفروع المديدة
و األغصان العديدة
التي تمثل األعراق
والقوميات البشرية
على اختالفھا وتشعبھا.
تقبل ﷲ تقدمات الخير
المدفوعة بالنوايا الحسنة.
يقظة ثانية
ب َك أشعر أنني في يقظة ثانية في عالم آخر .بين الفينة واألخرى أحلم بھذه األرض وبأن جسدي
موجود فيھا لكنني مستيقظ في غبطة ال تنقطع وحلمي النھاري لھذه الحياة األرضية معطر
بأريج الذكريات المتناثرة كأوراق الورد.
أرى نفسي متھاديا ً عبر بانوراما الحياة المزخرفة باألحالم المزدانة بمناظر عديدة من اختبارات
مشھدية متنوعة حامالً الذكريات المتأرجة ألحالمي األرضية إلى يقظة األفالك األبدية.
لقد اقتلعتُ أشواك الكوابيس من حديقة حياتي وغرست فيھا وروداً من اإللھام حيث سيقبل
محبوبي الكوني دعوتي المعطرة بمسك األشواق ويأخذني معه إلى البيت السماوي الطافح
بالمسرات المتجددة والبركات التي ليس لھا انتھاء.
***
ﷲ حبه أثيري لطيف وھو يستجيب بكل تأكيد لكل من يبثه حنينه العميق وشوقه األكيد.
يظن الناس أنھم يحيون بالطعام وليس بقوة ﷲ ..كثيرون ينادونه بأفكار شاردة كريشة في
مھب الريح معتقدين خطأ أنه ال يستجيب البتھاالتھم..
ولكنه يساعد المؤمنين به دون أن يدركوا ذلك ومع ھذا ال يعرفه كثيرون محتسبين أنه عنھم
بعيد .عندما ال تفتر الھمة وال تخور العزيمة ويتواصل النداء الوجداني بصمت وثقة ويُلتمس
العون اإللھي بصدق ورجاء حتى عند اإلصطدام بعوائق الضعف والقلق والعادات غير السليمة
أو األفكار المشوشة ..سيأتي العون ومعه الفرج..
فا يستجيب استجابة عميقة وصامتة لكل نداء صادق ونابع من أعماق القلب.
قيمة اإلنسان الفعلية
يجب تدريب اإلرادة والتخطيط السليم لما تنوي القيام به .فإن عقدت العزم وسرت في طريقك
كالسھم الناري أو كالشعلة الالھبة فإن كل العقبات التي تعترض سبيلك ستحترق وتتحول إلى
رماد.
اختر عمالً ما ال تظن أن بمقدورك القيام به ،ثم حاول قصارى جھدك إنجاز ذلك العمل .وعندما
تنجح في ھذه التجربة انتقل إلى شيء آخر أكبر وأھم .واصل تدريب إرادتك على ھذا النحو
وستلمس النتائج بنفسك.
أما إن كانت صعوبتك كبيرة فص ّل
الصعوبة.

بحرارة وإيمان كي يمنحك القوة للتغلب على تلك
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يجب استخدام اإلرادة إن كنت ترغب في القضاء على الفشل ،ويجب أن يكون التصميم قويا ً
كاإلعصار الجبار – إعصار الخير – الذي ال يقف في وجھه عائق وال يدمر إال الشرور.
ال يھم من ھو اإلنسان وما ھي مكانته اإلجتماعية .فقيمته الفعلية تتوقف على ما يمتلكه من
إرادة طيبة وعلى استخدام تلك اإلرادة في أعمال البر ومساعدة المحتاجين.
قوة اإلرادة كامنة بك ،ولو استخدمتھا االستخدام الصحيح لما عجزت عن تحقيق أي شيء.
إنھا اإلرادة التي تقود اإلنسان من رغبة إلى رغبة حتى تجعله في النھاية يبذل أقصى درجات
المجھود إلحراز النجاح في تحقيق الرغبة الكبرى :التعرف على نفسه وعلى ﷲ.
اإلرادة تنمو في اإلنسان نمواً تدريجيا ً عاديا ،لكن باإلمكان تسريع نموھا بالتفكير السليم والعمل
الصحيح.
التمسك بفكرة ما بإرادة فوالذية معناه تحقيق تلك الفكرة عاجال أم آجال بفضل العزيمة الصلبة
التي ال تلين والتصميم الذي ال يعرف التخاذل أو التثبيط.
اإلرادة البشرية محكومة وموجھة بالجھل وغالبا ً ما تقود إلى الخطأ والتعاسة .ولكن عندما يتم
توجيه اإلرادة بالحكمة والعمل الصحيح ،وعندما يتم مناغمتھا مع اإلرادة اإللھية فإنھا تعمل إذ
ذاك لصالح اإلنسان وسعادته) .فإذا عزمتَ فتوكل على ﷲ(.
تدريب اإلرادة أمر ضروري لجعلھا متوافقة مع اإلرادة اإللھية .فعندما تحوم اإلرادة باستمرار
حول ھدف معيّن تصبح إرادة ديناميكية فاعلة .تلك ھي اإلرادة التي امتلكھا األنبياء والعظماء
وذوو اإلنجازات الجبارة في ھذا العالم.
قبل الشروع بأي عمل فكـّر مليا ً بالذي ستفعله .وتأكد أنك ستستخدم إرادتك في تحقيق أمور
نافعة لنفسك ولآلخرين .أما إن استخدمت إرادتك استخداما ً مغلوطا ً فستكون النتائج لغير
صالحك بكل تأكيد.
ال تكن سلبياً ،فا وھبك اإلرادة لتفعيلھا والفوز في معركة الحياة .فتذكر أن إرادة ﷲ تكمن
خلف إرادتك.
اإلرادة يمكن أن تحدث تغييرات فسيولوجية في الجسد .ال تحتاج إلى الوقت للتخلص من عادة
من العادات المستحكمة ما دمتَ تمتلك ما يكفي من قوة اإلرادة.
عندما بحث السيد بوذا عن اإلشراقة الروحية جلس تحت شجرة البانيان )التين الھندي( وقال
ما معناه:
ھا أنا
أجلس تحتَ البانيانْ
ُ
س ْم
وأرد ْد صادقا ً ھذا الق َ
أنا إن لم أكتنه س ّر الوجو ْد
وأنل من بحث َي الكن َز الثمينْ
لن
أغادر موضعي مھما يكنْ
ْ
حتى إن ذابتْ عظامي والجس ْد
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سأظ ْل جالسا ً حتى األب ْد!
وأخيراً نجح غوتاما بوذا المتنور في مطلبه اإللھي..
وحصل على مبتغاه..
حقا ً إن إرادة كھذه ھي إرادة
متحدة مع اإلرادة الكونية.
يوجد في داخلك تيا ٌر من الطاقة الكونية يمد جسمك بالحياة إلى ما ال نھاية .ومع ذلك فحال
حدوث شيء ما للجسد تنسى تلك الطاقة.
استخدام اإلرادة ألغراض خاطئة يعني فقدان اإلرتباط بالطاقة الكونية .أما تدريب قوة اإلرادة
تلك فيعني مالمسة ذلك الكم الھائل من قوة الحياة.
يجب اإلحتفاظ بقوة اإلرادة حية وناشطة في أعمال الخير واإلنجازات النافعة والنبيلة في
الحياة.
***
العادات ھي أدوات وآليات سيكولوجية تلقائية الحركة تساعد في إنجاز أعمال ضرورية بيسر
وسھولة.
كثيرون يسمحون لعادات الضعف والفشل باستعبادھم ،وبإمكان اإلنسان أن يحمي نفسه إذا ما
عاش بكيفية مغايرة لذلك ،شرط أن يكون جاداً في مكافحة العادات الضارة حتى يبلغ بر األمان
وشواطئ الظفر.
الرغبات ذات الجموح تشجع العادات غير الصحية عن طريق تغذيتھا وتعليلھا باآلمال والوعود
الزائفة لسعادة وھمية ورضاء ال دوام له.
في تلك اللحظات ..لحظات الضعف والحيرة ..على الراغب في اإلستظھار على العادات الجامحة
أن يستنفر قواه التمييزية كي يدرك طبيعتھا الحقيقة ويحسن التعامل معھا.
العادات السيئة عواقبھا وخيمة وثمارھا مريرة وسامة.
ھذه العادات الھدامة إذا ما بقيت دون ضابط يضبطھا ستزداد قوة بحيث تستبقي على الشخص
في قبضتھا القوية ونفوذھا الكاسح.
وما أن يقتنع العقل بعقم ومضار تلك العادات حتى يخف تأثيرھا وتزول بالنھاية من حياة
اإلنسان.
***
تؤكد الكتب المقدسة أن ﷲ يفوق إدراك العقل والفكر .إذ بالرغم من جبروتھما يبقى مجالھما
قاصراً عن استيعابه واإلحاطة به .لذلك العق ُل البشري عاج ٌز عن تكوين مفھوم فعلي عن ﷲ وال
قدرة له على فھم ذلك الذي ال بداية له وال نھاية.
عندما تنظر للشمس على بعد ماليين األميال في الفضاء ،فإن ذلك النجم الھائل يبدو أصغر
بكثير من أرضنا .ومع ذلك فإن قطر األرض ھو  7900ميال على وجه التقريب ،وقطر الشمس
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يفوق قطر األرض بمائة مرة أو أكثر .فلو تمكنت من وضع كوكبنا األرضي بمحاذاة الشمس
لظھرت األرض صغيرة مقارنة بالشمس .ولو افترضنا أن المجال الشمسي الجبار آخذ في
التمدد واالتساع إلى أن تبتلع كتلته العمالقة السماء الزرقاء برمتھا ،فالسماء التي نراھا ھي
ليست سوى جزء صغير بل ذرة دقيقة من الفضاء الذي يتخلل الكون الال متناھي .ولو واصلت
الشمس اتساعھا وتمددھا في الفضاء إلى ما ال انتھاء ،لما تمكنت مع ذلك من اإلحاطة
بالالنھاية.
الوھم الكوني للصغر والتناھي يحد ويصد العقل عن إدراك ذلك االتساع الكوني .فمن أين أتى
ھذا الفراغ المطلق ،وأين ھي حدوده؟
إن الذي ال يخضع لألبعاد والمقاييس وال حد له وال منشأ ھو ﷲ الكلي الحضور والموجود في
أقصى أقاصي الفضاء .إنه في النجوم البعيدة النائية وھو على دراية واعية بكل حيّز يشغله
مھما كان صغيرا أو كبيرا.
ﷲ ليس العقل ألنه خالق العقل ويفوق قواه ،وإال الستطعنا إدراكه بواسطة العقل .ولكن يمكننا
أن ندعوه على نحو صحيح ودقيق وعيا ً إلھياً ،غبطة إلھية ،حضوراً إلھياً؛ ولكن ليس عقال.
ومع أن العقل عاجز عن اإلحاطة بالوجود الكلي لكنه قادر مع ذلك على الشعور بوجود ﷲ .إن
الشعور بحضوره وقياسه ھما تجربتان مختلفتان تماما.
الموجة ال تستطيع قياس المحيط ،ولكن ھناك نقطة تماس بينھما .وبالمثل ،وھذه النقطة ھي
سع مجال العقل
الوعي السامي .ھذا الوعي يمكنه الشعور با أي مالمسة حضوره .فعندما نو ّ
العادي حتى يتصل بالوعي السامي اتصاال وثيقاً ،نتمكن عندئذ من اإلحساس بالحضور اإللھي.
لقد انحدرنا من المطلق غير المحدود إلى المقيد المحدود .اليوغا ھي سحب الذھن من األشياء
الخارجية بغية تركيزه على ينبوع الحق الباطني .وبھذه الكيفية وحسب يمكننا اكتشاف الطريقة
التي استخدمھا ﷲ في تكثيف الوعي الكلي إلى الصور المحدودة لمخلوقاته ولألكوان التي
تسكنھا.
الجسم البشري ھو أكثر خالئق ﷲ دقة وتعقيدا .إن خلية أولية وحيدة الندماج الجرثومة
المنوية بالبويضة تنقسم ،وبتضاعف عملية اإلنقسام تبني حولھا باليين الخاليا كي تخلق
الھيكل الجسدي الذي يأوي وعينا الروحي.
إنك ال تعرف مقدار الطاقة المختزنة حتى في غرام واحد من اللحم .فلو تم إطالق تلك الطاقة
النتشرت االلكترونات التي ال حصر لھا في الفضاء الالمتناھي .إن قوة ومجال الوعي الحا ّل في
الجسد يفوقان إدراك اإلنسان .ومع أن بنيتنا الظاھرة مك ّونة من اللحم والدم والعظم ،غير أنه
خلف خالياه الكثيفة توجد تيارات إلكترونية وتيارات حيوية .وخلف ھذه الطاقات الرقيقة الدقيقة
تكمن األفكار والمدركات.
الفكر ال ينضب وال يعرف النفاد .فمنذ تأسيس العالم وأفكار تفوق حد الخيال تتماوج في األثير.
ال يمكن إحصاء تلك األفكار ولكن لو تأملتَ عدد األفكار والمشاعر التي جالت بخاطرك وعبّرتَ
عنھا طوال عمرك لتك ّونت لديك فكرة عن تلك األفكار التي تفوق الماليين عدا.
حاول إن استطعت أن تتذكر كل األفكار التي فكرتھا خالل سنة واحدة ،أو يوم واحد فقط ،ثم فكر
بالكم الھائل ألفكار كل البشر المتراكمة عبر األزمنة الغابرة حتى يوم الناس ھذا .ﷲ يعرفھا
كلھا.
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العقل ال يمتلك القدرة على قياس حتى الظواھر الطبيعية الدقيقة .كم من االلكترونات تدور في
الكھرباء المنسابة إلى المصابيح الضوئية! ھناك ترليونات تتراقص معا مؤلـّفة الضوء الذي
نراه .ھذه الجزيئات التي ال يمكن رؤيتھا حتى في الميكروسكوب تنتقل من أي نقطة إلى أي
مكان آخر في العالم في غضون ثوان قليلة .التجارب العلمية تؤكد ذلك.
لو حاولت إحصاء عدد البروتونات وااللكترونات المكثـّفة في كرتنا األرضية فإن العقل
سيواصل ھذه العملية الحسابية قليال ثم يتوقف .فاألشياء الظاھرة لعقل الباحث تبدو ال متناھية.
ولكن ھناك نقطة تصبح األفكار معھا دقيقة للغاية بحيث يتعذر متابعتھا .فمن ذلك المستوى
الذي ال يمكن للعقل اختراقه والنفاذ إليه يسكب ﷲ نوره الجوھري :االھتزاز الكوني الذكي،
الذي يبني الخليقة المحدودة ويعيلھا.
الصداقة
ھل الصداقة رداء مبارك منسوج من خيوط القلب؟
أم ھل ھي امتزاج عقلين في عقل واحد مترامي األبعاد فسيح؟
ب منبثقتان من ينبوع واحد
أم نافورتا ح ٍ
لتعزيز فيض المحبة وإرواء تربة النفوس العطشانة؟
أم ھل ھي وردة وحيدة وسط غصنين نابتين على أيكة الفھم الودود؟
أم تفكير واحد في جسمين اثنين؟
وھل يمكن تشبيه الصداقة بجوادين
يسحبان – بالرغم من اختالف لونيھما  -مركبة الحياة معا ً
سام برؤية موحدة؟
نحو ھدف ٍ
أتقوم الصداقة على أسس التفاوت أم المساواة؟
وھل تشا ُد جدرانھا بحجارة التباين والتمايز ؟
وھل ھي توافق أعمى على الخير والشر
والسير بھمة وابتھاج على دروب الطيش والحماقة
نحو ھوة الخيبة وانجالء األوھام؟
الصداقة نبتة شريفة ومثمرة ومقدسة!
عندما يتعاھد اثنان على الوفاء المقيم
ويسيران على دروب الحياة بالرغم من عدم التوافق في الرأي..
وعندما يختلفان ويتفقان بمودة واحترام
فيعضد أحدھما اآلخر  ..ويتمنى له الخير كما لنفسه
ويفرح بنجاح صديقه فرحه بنجاحه..
حيث ال ينشد المحب المتعة أو الراحة على حساب المحبوب
عندئذ ..في روضة اإليثار تلك
تزھر وتزدھر الصداقة فتـنـتـشـي بعطر المحبة واإلخالص.
ألن الصداقة نبتة ھجينة ،مولودة من نفسين
وعبيرھا منبثق من وردتين مختلفتين
ومحمو ٌل على نسمات الحب الراسخ
الذي ال تھزه نائبة وال تشوبه شائبة.
تولد الصداقة من قلب المحبة التي ال يمكن تفسيرھا
وتنبجس ثرة من ينابيع المشاعر النقية.
وتنمو في تربة التوافق واالختالف.
لكنھا تھجع..تتجمد ..وتقضي في التباسط الزائد وانعدام االحترام المتبادل
كما تختنق وتلفظ أنفاسھا األخيرة تحت أكداس الرغبات األنانية الكثيفة.
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أما قلبھا الرقيق فال يقوى عليه سوى التوقعات والمتطلبات..
والمخادعة والتضليل..
ي نھشا.
أجل ..ھذه اآلفات تعمل عملھا في نبتة الصداقة وتنھش قلبھا الورد ّ
أيتھا الصداقة ..يا نبتة السماء الزاھرة الندية..
بيئتك المثالية ھي التربة الغنية بالحب المجرد عن كل غاية وھوى..
حيث يسعى األصدقاء لبناء وتدعيم بعضھم البعض
وتمھيد الطريق الواحد لآلخر على طول الدرب..
ال شيء يروي جذورك أيتھا الصداقة
غير مراعاة المشاعر واحترام أصحابھا
وال شيء يرطب أوراقك سوى رذاذ العذوبة المنھمر شفافا ً
من سماء القلوب المخلصة المحبة..
أيتھا الصداقة الصادقة..
حيثما تتناثر أوراق ورودك
تتقدس تلك البقعة
فتصبح معبداً مباركا ً
يؤمه كل مؤمن با وبقدسية الحياة.
***
سأشعل نور االبتسامات ..ستتبدد ظلمة تعاستي ،وسأبصر روحي على ضوء ابتساماتي
المتوارية خلف الديجور الكثيف لألحقاب المتراكمة.
عندما أعثر على ذاتي سأسري في كل القلوب حامالً مشعل ابتسامة روحي.
سيبتسم قلبي أوالً ،ثم عيناي ومحيّاي .كل ذرة من كياني ستتألق بنور االبتسامات.
سأخترق مجاھل القلوب الكئيبة وأوقد ناراً جبارة تلتقم كل األحزان.
أنا لھب االبتسامات الذي ال يُقاوم .سأنعش ذاتي بنسيم الفرح اإللھي ،وأتوھﱠج في دياجير
العقول .وكل َمنْ يقابلني سيحصل على َھبﱠة من سروري المقدﱠس.
سأحمل مشاع َل شافية من ابتساماتي إلى كل القلوب .سأبتسم أوالً ولو كان ذلك صعباً ،وسأ ُ ْلـ ِھ ُم
البائسين الباكين كي يبتسموا.
في بھجة كل القلوب أسمع صدى غبطتك يا إلھي .وفي صداقة كل المخلصين أعثر على مودتك.
أتھلﱠل وينشرح صدري لنجاح إخواني وتوفيقھم مثلما أفرح وأتھلﱠل ليسري ورفاھيتي.
وإذ ألھم اآلخرين الحكمة والفھم فإنني أضاعف كنوز حكمتي ومعرفتي.
وفي سعادة الجميع أعثر على سعادتي.
ال شيء سيُالشي ابتساماتي .الفشل والمرض وال َمنيّة ال تقدر أن ترعبني أو تثبط عزيمتي.
سني بسوء ألنني أمتلك داخل روحي سرور ﷲ
النكبات والكوارث تعجز بالحقيقة على أن تم ﱡ
الدائم المتجدد الذي ال يتغير وال يُقھر.
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أيتھا االبتسامة اإللھية المقدسة الصامتة ،تتوجي على محياي وابتسمي من خالل روحي.
سأحاول أن أكون ملياردير فرح ،ألن ثروتي الحقيقية تكمن في خزائن حضورك المغبوط يا
رب ،وھكذا سأسد عوزي للنجاح الروحي والرفاھية المادية في نفس الوقت.
***
السالم يتدفق من قلبي
ويھب من خاللي كالنسيم اللطيف.
ّ
السالم يغمرني كالعطر الفواح.
السالم ينساب من خاللي كأمواج الضوء.
السالم يفري قلب الھ ﱢم والقلق ،ويحرق أشواك الخوف واألرق.
السالم يتمدﱠد اتﱢساعا ً ـ ككتلة نارية ـ ويمأل وجودي الشامل.
السالم كالمحيط يغمر الفضاء واألجواء.
السالم كالدﱠم القاني ،يبعث الحيوية في أوردة أفكاري.
السالم كالشفق المترامي يط ﱢوق جسد ال نھائيﱠتي.
لھب السالم يندفع من مسامات جسمي ،ومن الفضاء بأسره.
ضوع السالم ينفح حدائق الورود.
شراب السالم يتقطـّر على الدوام من معاصر كل القلوب.
السالم ھو حياة األحجار واألقمار ،واألولياء واألنبياء.
السالم ھو سلسبيل الروح
المتحلب من خابية السكون.
والذي أترشفه بثغور ذ ﱠراتي التي ال حصر لھا.
***
سأبتھل بحرارة قلب
إلى أن تتقد ظلمة التأ ﱡمل
بحضورك المتوھﱢج با رب.
ﱡ
سأبث أنشودة روحي في األثير
اليوم
ي عميق
بتركيز و ّد ّ
علﱠك تستجيب من خالل جھاز استقبال سكينتي.
يا َمنْ أنت الغبطة دائمة الوعي والوجود والتﱠجدﱡد!
ح ﱢرر عقلي من أعباء الالمباالة والنسيان.
دعني أتذ ﱠوق رحيق وجودك المغبوط على الدوام.
مع اتساع سكوني الباطني والظاھري يأتيني سالمك.
سأحاول اإلصغاء دوما ً لصدى وقع خطواتك األثيرية.
إنْ حصلت عليك كأعمق سرور ألعمق تأ ﱡمل
أعل ُم عندھا أنﱠ كل األشياء
وصحة وحكمة ستـُعطى لي.
من رخاء
ﱠ
ساعدني كي أبحث عنك
في أغوار مياه روحي المتعطشة إليك.
الحب
الحب ھو عبير الزنابق المتفتحة
وكورس الورود الصامتة
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المحتفية بجمال الطبيعة.
الحب ھو أغنية الروح تنشد للحياة
ورقصة الكواكب اإليقاعية المتزنة
في انطالقتھا الدائمة في الفضاء السحيق.
إنه ظمأ الزھور الرتشاف أشعة الشمس
وتو ّردھا وارتواؤھا بإكسير الحياة.
إنه شوق األرض
لتغذية الجذور العطشى بلبنھا
ورعاية كل صنوف الحياة بعصارة الحياة.
إنه إرادة الشمس الجبارة
إلبقاء كل الكائنات حية مفعمة بالنشاط.
وھو دافع الحياة
لتوفير الحماية والرعاية للقاصرين.
إنه بسمة البراءة تستمطر الحنان األبوي
على الرضيع
واإلذعان التلقائي في قلوب المحبين
لتقديم الخدمة والعزاء دون مقابل..
إنه نبض الصداقة
الذي يجبر الخواطر الكسيرة ويشفي الجراح..
إنه نداء القلوب الذي يعصى على الوصف
إنه الشاعر المترع بحب اإلنسانية
المتألم لشقائھا..
إنه دائرة األلفة بين أفراد األسرة الواحدة
دائمة التمدد واإلتساع نحو مساحات أوسع
ومجاالت أرحب..
إنه ھمسة الحياة
في آفاق العقول المتفتحة
وسماء القلوب المرصعة بنجوم المشاعر النبيلة.
الحب ھو نعيم الروح
الذي تصبو إليه النفوس ال ُمحبة
وتحن للتوصل إليه والتواصل معه.
من األرشيف :أقوال في النجاح والناجحين
الطفل قد يتصور النجاح على أنه امتالك العديد من األلعاب والدمى ،وربما سيارة صغيرة أيضا ً
كي يركب فيھا .الطفل الفقير قد ينظر إلى النجاح على أنه امتالك بعض النقود لشراء ما يحلو
له ،في حين قد يتب ّرم الطفل الغني بما لديه من ألعاب وال يعرف الراحة النفسية .وقد يصبح من
الصعب إرضاء ذلك الطفل لكثرة األشياء التي بين يديه.
عندما يتقدم بنا العمر نضحك على رغبات الطفولة .حتى الكثير من األشياء التي يعمل الكبار من
أجل الحصول عليھا اليوم تفقد رونقھا غداً أو بعد غد لتحل محلھا رغبات أخرى جديدة.
من المستحسن أن يستعمل الشخص التمييز بين ما ھو ضروري وما ھو غير ضروري.
النجاح ضروري كي يتمكن الشخص من امتالك ضرورات العيش من مأكل ومأوى وصحة
وثياب .فإن لم يمتلك ھذه األشياء ولو بنسبة ضئيلة فھو في وضع بائس.
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يجب أن يتمكن المرء من الحصول على حد أدنى من الراحة والسعادة اللذين يبحث عنھما.
وسواء كان الشخص روحيا ً أم مادي الطباع فال خالف على وجود بعض الحاجيات الرئيسية
التي ينبغي الوفاء بھا بحيث يتمكن من اإلحتفاظ بجسمه سليما ً ومعافى .وما لم يكن معافى
وسليما ً )نفسيا ً على األقل( فلن يتمكن من تحقيق النجاح.
لكن ما ھو النجاح الحقيقي؟ فلو حصل الشخص على كل ما يريده في الحياة سيظل يشعر مع
ذلك بفراغ ألنه روح واألشياء المادية ال قدرة لھا على منحه السعادة التي ھي حالة نفسية أوال
وقبل كل شيء.
لنا القدرة على إسعاد أنفسنا مثلما لنا القدرة على إتعاس أنفسنا .وس ّر النجاح والسعادة يكمن
في داخلك .قد تكون سعيداً في بيتك الصغير المتواضع أكثر من الملك في قصره الفخم .فمن يجد
النجاح والبحبوحة خارج نفسه فھو ليس ناجحا ً وال سعيداً .ھذا ال يعني أن المليونير غير سعيد،
بل المقصود ھو إن تمكنت من استخالص السعادة من الحياة ،سواء كنت فقيراً أم غنيا ً فأنت
ناجح بكل المعايير.
اللذة التي تدوم للحظة وتترك في أعقابھا حسرة وندامة ليست سعادة .في النجاح الحقيقي تبقى
ذكرى تحقيق النجاح حية حتى ولو تالشى إحساس البھجة باإلنجاز .إن كل األشياء الطيبة التي
فعلھا ويفعلھا اإلنسان في حياته تحيا لألبد في الذاكرة كفرح دائم .ذلك ھو النجاح الحقيقي الذي
يحرزه اإلنسان في حياته.
النجاح ليس شيئا بسيطاً ،إذ ال يمكن قياسه بثروة اإلنسان أو ممتلكاته .معنى النجاح ھو أعمق
من ذلك بكثير .النجاح الفعلي يمكن قياسه بقدرة الشخص على أن يكون سعيداً تحت كل
الظروف.
عندما يكون ضميرك راضيا مرتاحا
وال تكون متحيزاً ألحد أو مجحفا ً بحق أحد
وعندما تكون إرادتك صلبة ومرنة في آن
وتمتلك إحساسا ً مرھفا ً وتمييزاً صائبا
وعندما تقدر على تحصيل ما تحتاجه بطرق شريفة ومشروعة
فأنت من الناجحين.
الطفل غالبا ً ما يقنع ببعض األشياء الصغيرة ،لكن عندما يكبر يرغب في امتالك أشياء كثيرة
من فيالت وسيارات مع أنه يعلم أن أصحاب تلك األشياء ليسوا بالضرورة سعداء.
الرضاء يكمن في العيش البسيط واألفكار الرفيعة .فالذي يُبقي عقله في عالم المثل –عالم
األفكار السامية – يشعر بسعادة أكبر مما لو حصر أفكاره باألمور المادية ال غير .المنھمكون
في الماديات دون سواھا ..المھتمون في تكديس الكماليات )قصد الفخفخة والمباھاة( ليسوا
على درجة كبيرة من الرقي.
من األجدى لإلنسان أن يقرأ الكتب والمواضيع النافعة بدالً من إضاعة الوقت على نشاطات غير
مثمرة .وأعظم من القراءة التفكير با والتأمل بعظائمه ومحاولة معرفة أسرار الحياة التي ال
حد وال انتھاء لھا.
غاية الحياة ھي أن يعرف اإلنسان ذاته فيشعر بالمحيط الكوني ينبض في قلبه ويسري في
عروقه ويغمر كيانه بالسالم والمحبة والفرح والطمأنينة ..وذلك ھو النجاح األعظم!
الجمـــال
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األشخاص ذوو العيون المبصرة يتذوقون الجمال في كل مكان .آخرون يتصرفون كما لو لم تكن
لھم أعين ،ال يبصرون وال يعون }ص ٌم عم ٌي بك ٌم فھم ال يعقلون { ألنھم يعجزون عن معاينة
أي شيء حتى في األماكن الجميلة.
إن أبھى األلوان األرضية تبدو قبيحة وكثيفة مقارنة باأللوان الرائعة للعالم الكوكبي أو
األثيري.
على الصعيد المادي اكتشف اإلنسان طرقا ً شتى لتقوية قدرته البصرية .العين المجردة تستقبل
انطباعات محدودة من اللون ،ومع ذلك فإن بعض القطع الصخرية ذات اللون األسمر الفاتح
تظھر ألوانا ً متأللئة تحت األشعة ما فوق البنفسجية .ولدى حجب تلك األشعة تسترد الصخور
لونھا األصلي القاتم.
إن ألوانا ً عديدة في العالم المادي كزرقة السماء ھي خداع بصري يحدثه انعكاس الضوء على
صنوف مختلفة من جزئيات المادة .وبما أن العين ال يمكنھا التقاط سوى مرتبة محدودة من
اإلھتزاز الذي يشكل كل ما في الكون ال يبصر اإلنسان األطياف األثيرية اللطيفة المحتجبة في
كل ما ھو حوله .ولو رأيتھا لتعجبت من رونقھا وجمالھا.
وھكذا فال العين وال األذن يمكنھما التقاط كل ما يمكن التقاطه .ال قدرة لإلنسان على استنشاق
الروائح األثيرية الزكية أو مشاھدة أعداد ال تحصى من األشكال والصور اللطيفة واالنطباعات
الرقيقة المتماوجة في رحب األثير.
غالبا ً ما يعجز اإلنسان عن إدراك حتى األشياء التي تقع ضمن مجال إدراكه الحسي.
عندما زرت المكسيك ورأيت "الحدائق العائمة" لبحيرة زوكيميلكو مأل حسنھا قلبي وأحسست
بروعة وعظمة الفنان اإللھي.
كان ھناك شخص آخر بدا مستغرقا ً بتلك المحاسن الطبيعية ،لكن شعوراً باطنيا ً أوحى لي أنه لم
يكن يشاھد ما كنت أراه .سألته عن انطباعه عن تلك المرائي البھيجة فأجاب" :كنت أفكر في
طريقة ناجعة لتصريف المياه بغية استثمار المزيد من األرض".
لقد كان ينظر للبحيرة من منظوره الشخصي .وھكذا فإننا ننظر لألشياء طبقا ً ألفكارنا وطباعنا
الخاصة.
إن كل نفس مغلفة باھتزازات مختلفة من أحاسيس وأفكار ومشاعر ..كل العوامل التي تساعد
على تكوين شخصية أو وعي الشخص.
لكل واحد تركيبة مختلفة ..اھتزاز مختلف .كل األشياء التي فعلھا الشخص منذ الطفولة ما
زالت محفوظة في الدماغ بصورة كبسوالت مضغوطة من الميول والنزعات .وبما أننا ال نرى
ھذه الكبسوالت غير المنظورة فإننا ندھش لتصرفات البشر كل على ھواه.
البعض يستخفه الطرب دون سبب أو يغضب ويتعكر مزاجه بكيفية ال يمكن تعليلھا حتى من قبل
الشخص نفسه .آخرون دائمو اإلنھماك باالنتقاد أو القالقل وترويج اإلشاعات وفضح اآلخرين
في حين أن بيوتھم النفسية بحاجة إلى الكثير من التعزيل والتنظيف.
تلك النزعات النفسية تطمر النفس وتحول دون إظھار الشخص لمزايا ذاته العليا.
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يا لتعقيد البشر وتقييدھم ألنفسھم! إن كل شخص ھو بحد ذاته رواية متعددة الفصول،
متشابكة األحداث ومتنوعة ال َمشاھد.
***
يجب طرد أفكار الفشل بأفكار النجاح اإليجابية وبالتفاؤل..
وتحجيم المخاوف بعدم تضخيمھا..
وتبديد األحزان بنور السعادة..
وكسف الفظاظة باللطف واإلعتبار..
ومالشاة المھاترة بالمودة والمجاملة..
وخلع األفكار المريضة عن عرش الصحة
باألفكار السليمة والمشاعر الصحيحة..
وإزھاق اإلضطراب والقلق
باإليمان وتفعيل قوى العقل..
وتأسيس مملكة السكون في النفس
لمالمسة الحضور المبارك
والشعور بالحماية اإللھية.
امنحي روحا ً تتسم بالسخاء
دعني أدرك يا رب أن متع الحواس سطحية وقصيرة األجل
في حين أن فرح الروح ھو حقيقي ومتجدد على الدوام.
ﷲ ھنا ..إنه ليس مجرد كلمة نتلفظ به
بل جوھر الحياة وسر الوجود.
قد ال نعرف مدى اتساعه الالمحدود
لكن بإمكاننا أن نحس بوجوده ونالمس حضوره.
اليوم سأزيّن محراب السكينة
بزھور الشوق اإللھي
وأدعو إليه إله المحبة والغبطة.
أسأل ﷲ أن يظھر لي ذاته
من خالل عيني الروحية
علني أرى نوره منتشراً في كل أصقاع الكون.
ﷲ ھو السكون الكوني الذي فيه تنعكس كل األشياء
ومنه تبزغ كل األفكار النيّرة..
لذا سأحاول ممارسة السكينة كي أشعر بحضوره السعيد.
إنني أدرك أن ﷲ يصغي لكل ھمسة من ھمسات أشواقي.
ھو الحب الكوني..
ومن خالل الحب اإللھي يمكنني العثور عليه
إذ بالمحبة يقترب المريد من ﷲ
ويشرب من منابع الغبطة المقدسة.
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ساعدني يا رب كي أشحن جسمي بطاقتك الكونية
وكي أشفي العقل بالتركيز والتفاؤل
وأشفي النفس بالمدركات الروحية وليدة التأمل.
في الحياة وفي المماة
وفي األحزان والملمات
يبقى إيماني بك يا رب
قويا ً ال يتضعضع
راسخا ً ال يتزعزع.
*كل نفثة من نفثات حنيني وابتھالي
تفتح في روحي أبوابا ً ونوافذ
منھا أعبر إلى نعيم ﷲ.
مثلما تشع الشمس على أكثر الطرقات اكتظاظا ً
ھكذا سأبصر إشعاعات الحب اإللھي
في كل األماكن المزدحمة لنشاطاتي اليومية.
باركني يا رب كي أوقظ روحي مع صحوة الفجر
وآتي بھا إلى أعتابك المباركة
يا رب ،امنحي روحا ً تتسم بالسخاء
كي أشارك اآلخرين بما عندي
وساعدني كي أبصر في بحيرة عقلي الساجية
انعكاس قمر روحي
متألقا ً بنور حضورك.
اليوم سأغوص عميقا ً في بحر التأمل والتفكير با
إلى أن أعثر على آللئ الحكمة والفرح اإللھي.
سأحبك يا رب أكثر من أي شيء آخر
ألنني بدونك ال أقدر على محبة أي إنسان أو أي شيء.
في أغوار الجبال
والسموات الساكنة
وفي أعماق روحي
وكھف السكون
أحس بوجود ﷲ
وأشعر بغبطته الدائمة
وأشرب من ينابيعه الصافية
التي ال تنقطع وال تجف طوال األبد.
سأعبدك يا رب
يا من يستوي حبك
ب طيب ومحب* .
على عرش كل قل ٍ
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***
المال ليس بالضرورة مؤشراً على امتالك الذوق السليم .كثيرون من ذوي الثراء يبتاعون
أشياء ال يحتاجونھا فتتكدس في بيوتھم أكواما ً ال روفق لھا وال فائدة.
ال حاجة للمال الكثير لجعل البيت جذابا ً والذوق ھو العنصر األساسي في ذلك.
لكن فكرة تجميل البيت تستحوذ على البعض فينھوسون بھا ويقيدون أنفسھم بالماديات.
ال بد إن كل من يتحتم عليه دفع فواتير متراكمة
وملحة يحنّ إلى حياة البساطة والتحرر من
ّ
الضغوط المادية .لكن تلك الحرية لن تأتي باإلستسالم للتكاسل والخمول أو ترك كل شيء دون
مبرر أو منطق.
حدث ذات مرة أن رجالً أل ّمت به خسارة جسيمة فقال:
"وامصيبتاه! لقد خسرت ثروتي وھجرتني زوجتي ولذلك قررت أن أترك كل شيء وأصبح
ناسكا ً".
ھذا الرجل ،أيھا األصدقاء ،لم يترك كل شيء بل كل شيء تركه!
البيئة النفسية والشعور بالرضا ھما عنصران ھامان لتحقيق السعادة .وبعد تمحيص وفرز كل
الرغبات ،باإلمكان عندئذ القول:
"ال توجد صعوبة في الحصول على الحاجيات المادية الضرورية وعدم القدرة على امتالكھا ھو
أمر ال مبرر له".
***
الحضور اإللھي
موجود في النجوم
وفي األرض الطيبة
وفي ضربات القلب
ونبض المشاعر.
من يواصل السير نحو الغاية المباركة
ويتفكر با وروائعه
سيراه في رداء الكون الذھبي..
رداء النور المنتشر
فوق األبدية
التي ال نھاية لھا
و سيحس بوجوده النابض
في كل فكرة جليلة ونبيلة
وفي وكل خفقة من خفقات الوجدان.
كثيرون تحدثوا عن ﷲ
وكثيرون بحثوا عنه
وكثيرون قرؤوا عنه
لكن قالئل ھم الذين المسوا حضوره..
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والذين تذوقوا غبطته
ھم الذين يعرفوه.
"تحميص" بذور األعمال المدفوعة بالجھل
سأل أح ُد المريدين المعل َم برمھنسا عن رأيه في القضاء والقدر والمعاناة واأللم ،فقال:
اإلنسان ھو الذي يصنع قد ََره بإرادته ،و يقرر مصيره بنواياه وأفعاله.
يمكنك تخليص نفسك من اآلالم فيما إذا اخترت ذلك.
ﷲ جوھره المحبة وال يريد أن يعاني محبوه ويالت اآلالم نتيجة لألفعال الخاطئة والتفكير
المغلوط ،وقد وھب اإلنسان قوة التمييز وحرية اإلختيار .لكن نتيجة للقرارات غير الصائبة
والخيارات غير الحكيمة يجلب اإلنسان على نفسه وعلى غيره المعاناة واأللم.
يجب أن تتحرر وأن ال تسمح ألحد بمصادرة قرارك أو الھيمنة عليك ،وأن ال تدع المحيط
والعادات والتقاليد الخاطئة تقيدك وتتحكم بنھج حياتك .اعمل بوحي الحكمة واصغ لصوت
وتحاش إلحاق األذى
الضمير وخذ نتائج األفعال في اإلعتبار قبل الشروع بما تنوي القيام به،
َ
باآلخرين بسبب تصرفاتك غير السليمة ،واطلب من ﷲ العون والھداية.
ما دام اإلنسان فريسة للغضب والغيرة والحسد فھو ليس حراً .يجب أن يصبح سيد عواطفه
وأعماله ،وأن يتحرر من الغرائز المدمرة واألھواء الجامحة والرغبات الخاطئة.
إن كنت مخلصا ً كل اإلخالص مع ذاتك
فستسند الحكمة تفكيرك
ويھدي الصواب قرارك
وينير الفھم عقلك.
يجب "تحميص" بذور األعمال السابقة المدفوعة بالجھل على نار التأمل والحكمة بحيث تصبح
غير صالحة للتفريخ والنمو ثانية.
ھذا ھو الطريق لرد وصد ھجمات الخداع العاتية.
الوھم الكوني  -أو إبليس  -يخدع اإلنسان بوعود خلبية ومغريات خالبة لتعقب سراب المتع
الحسية ،ويسيطر على ملكاته ألنه يعده بسعادة دنيوية ال حقيقة لھا ،وبذلك يعمل جاھداً على
منعه من تذوق ثمار السعادة الحقيقية الموجودة بوفرة في بساتين الروح.
الفھماء يعرفون الفرق بين الحقيقة واألوھام ويحسنون التمييز.
وإذ يتعمقون في التأمل يصبحون على دراية وثيقة بأھمية اإلرادة الحرة وبضرورة تفعيل حرية
اإلختيار لعمل الصواب وتجنب األفعال ذات التبعات الضارة والنتائج غير السارة.
تأمالت يومية
يولد الحب في جنائن التقدم والتجدد
اليوم سأحطم صورة الجھل
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التي تدنس محراب النفس في داخلي
وسأتذكر أن نور ﷲ األقدس
يشع باستمرار على كياني
ويبدد ظالم الوھم من عقلي وروحي
وأن الذي خلقني ال يفارقني.
تحت كل موجة من أمواج الحياة
يقبع محيط الحضور اإللھي الزاخر
ووراء كل خفقة من خفقات الوجدان
يكمن بحر اإلحساس الكوني الالمتناھي.
كل ليلة سؤأكد لنفسي بأنني لست الجسد
بل الروح الذي يسكن الجسد
وبأن كياني الروحي خالد مؤبد
وعندما أستيقظ سأتذكر التأكيد من جديد.
في ھيكل 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.
إنني أعلم علم اليقين
بأن ﷲ ال يتخلي عني لحظة واحدة
ومھما كانت أحوالي المادية
أبقى غنيا ً با ألن فيض نعمته
ينساب من خاللي على الدوام.
الحب ھو نداء ﷲ الصامت
لكل الكائنات الحية والجامدة
كي تعود إلى بيت وحدانيته.
يولد الحب في جنائن التقدم والتجدد
ولذلك سأعمل دوما ً على تجديد ذاتي
وحفز روحي على المضي قدما ً على مسار اإلنجاز.
اليوم سأتجنب النقيضين :الغرور والسلبية.
سأتذكر أن ﷲ يعمل من خاللي
وإن المست حضوره
سأكون في مأمن من كل الشرور.
إنني أدرك بأن غاية الحياة ھي السعادة
ليس السعادة األنانية التي تستثني اآلخرين
بل التي تشملھم فتزداد زخما ً بإسعادھم.
خلف القمر البد ُر األعظم
من تعاليم المعلم برمھنسا يوغانندا

وخلف الشمس قوة ﷲ وحيويته
وخلف عقل اإلنسان العقل الكلي
ولذلك لن أقيّد نفسي
بالذات الصغيرة" :األنا".
يا رب
إن بحثنا عنك بكل قلوبنا
فستفتح األبواب في وجوھنا
وترسل لنا كل ما نحتاجه للتقرب منك
والتعرف عليك.
سأبقي عقلي متفتحا ً ومتقبالً
عندھا سأعاين ﷲ في كل ما ھو نبيل وجليل
وسأدرك أنني على تواصل حيوي
مع حضوره المغبوط.
عندما أفتح عين ّي على فرح التأمل
ستتالشى الظلمة
وسيأخذني نور اإليمان
إلى مملكة األنوار
حيث ﷲ في اإلنتظار.
سأتذكر أن الجھل ھو مصدر كل األمراض
الجسدية والعقلية والروحية.
سأبدد ظالم الجھل
بمعاينة نور ﷲ.
اليوم سأتصل بأصدقاء الحكمة
من خالل كتبھم وتعاليمھم.
سأدخل من أبواب الدراسة الجادة المتأملة
إلى عوالم الفكر المدھشة العجيبة
سأقرأ كتبا ً ومواد ملھمة
عن ﷲ منبع كل اإللھامات واألفكار العظيمة.
لقد وھب ﷲ كل واحد منا قوة مميزة
ت به سواه
لكي يأتي بشيء رائع لم يأ ِ
إنھا قوة مبادرة اإلبداع
ولذلك سأبذل قصارى جھدي
لكي أنمي قوة المبادرة تلك.
يا إلھي الحبيب
إنني أعلم بأنني أمتلك شرارة األلوھية في ذاتي
ولذلك سأقوم بنشاطاتي دون كلل
وستواصل قافلة حياتي المسير
مدركا ً أن قواك الخالقة الالمتناھية
تساعدني ..تسمو بھمتي ..وتشحن عزيمتي.
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اليوم سأفكر جيداً قبل التصرف.
العادة ھي نتيجة ألفعال مختلفة
واألفعال يمكن الحكم عليھا بتأثيرھا على النفس
لذلك سأبذل جھدي لتحرير نفسي
من العادات الخاطئة.
ساعدني يا رب كي أق ّوي إرادتي
وكي ال أسمح للعادات باستعبادي.
خذ بيدي كي أط ّور نفسي روحيا ً
باإلنضباط الداخلي والخارجي.
ال يوجد أمن بدون ﷲ
وال سعادة بدونه
وال حب بدونه
وال راحة بدونه
وال حياة بدون ﷲ.
فراغ يصعب ملؤه
آن لإلنسان أن يف ّعل القوى الكاشفة للحقائق في داخله فالسعادة مقترنة بذلك الكشف وعلى
لراغبين في بلوغ تلك اآلفاق الذاتية بذل المجھود الھادف وتغذية العقل باألفكار الخالقة
لمالمسة ما أودعه ﷲ بھم من حقائق واإلستفادة من القوى المباركة التي يزخر بھا كيانھم.
من يرغب في إشباع الحواس المادية دون تذوق لرحيق السعادة الروحية من الينبوع اإللھي
مصدر كل رضاء ومس ّرة يستثمر استثماراً خاسراً فتبور تجارته ويكون محصوله المعرفي
ھزيال.
الراغبون في التعرف على ﷲ سيحقق ﷲ رغبتھم ألنه كريم ج ّواد لكن معظم الناس يھرولون
خلف رغبات دنيوية يعللون النفس بسعادة مادية ال دوام لھا فيعانون بسبب عدم تحقيقھا ..أو
بسبب تحقيقھا!
وحتى الناجحون ماديا ً سيشعرون في نھاية المطاف بفراغ في حياتھم يصعب ملؤه أما الذين
يقرنون حياتھم با فھم أثرياء أقوياء ويتمتعون بالرضاء والرخاء.
إن عدم اإلمتثال لوحي الحكمة وإغفال اإلصغاء لصوت الضمير يقودان إلى دورب ملتوية ،زلقة
ومحفوفة بالمخاطر والشقاء في حين يفضي السير على درب الرشاد إلى التحرر من القيود
المكبّلة وامتالك القوة الالزمة لعمل الصواب ال ما تمليه الغرائز الضالة والعادات المضللة.
بإمكان الباحثين عن السعادة اإلستفادة من خبرة الحكماء الذين عالجوا معضالت الحياة
وتوصلوا إلى إيجاد الحلول لھا.
حقا ً أن من ينسجم مع المقاصد اإللھية يعوم في بحر من القناعة والطمأنينة
وأنه لذو حظ عظيم.
التواصل مع اھتزازات شفافة وشافية
من يفكر با يفتقده ﷲ
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فيمأل حياته بالبركة
ويجود عليه يتذوق رحيق الغبطة.
فلنبتھل كي يأتي إلى نفوسنا
ويوقظ األشواق الروحية في قلوبنا.
أال إن الوصال اإللھي متعة ال تفوقھا متعة
وطوبى لمن تمكن من مالمسة القلب الكوني.
ق لتوحيد حياته
عندما يھز المري َد الشو ُ
مع الوعي األسمى
يشعر بأھمية اإلفالت من القيود المادية
والتواصل مع اھتزازات شفافة وشافية...
وعندما تزداد رغبته إلحاحا ً
يفتح ﷲ في روحه منفذا
يتنسم منه عبيراً سماويا ً
ويبصر من خالله قبسات من النور الرباني
فتفقد المغريات الرخيصة بريقھا
وتقتات روحه بمدركات فائقة العذوبة.
وإذ يوجه أحاسيسه نحو مصدر ثمرات العرفان األشھى
واإلدراك الحي للحضور األبھى
يحيا في ھذا العالم دون أن يكون مقيداً به
فرح من عثر على كنز من الجواھر الثمينة.
ويفوق ُ
فرحه َ
فمن يعقد العزم األكيد على التعرف على صلته
بذلك الينبوع الحي
يكون في توافق تام مع غاية الحياة
وكل مجھود يبذله يلقى بركة ودعما ً من ﷲ ال حصر لھما.
من ال يوقف التفكير والبحث عن سر األسرار
وال يبعد بصره عن الھدف المنشود
يشكر ﷲ سعيه
ويكافئه على جھوده
ويكتب له الفوز المبين
المغناطيسية :تنميتھا ..معوقاتھا  ..وفوائدھا
باستطاعة الشخص أن ين ّمي المغناطيسية التي يختارھا سواء الجتذاب قوة ﷲ العليا ،أو
تحصيل القوى العقلية أو جذب الضرورات الحياتية اليومية.
لقد منح ﷲ اإلنسان جسداً ويجب أن يعتني به ولكن من ين ّمي ويستخدم مغناطيسيته في تحصيل
األشياء المادية والقوة العقلية ال غير سينخدع في النھاية .أما الذين ين ّمون المغناطيسية
الروحية فإن تلك القوة المباركة ستھتم بھم وتحقق كل احتياجاتھم المادية.
ھناك قانون كوني يعمل بفعالية وقد ج ّربته في حياتي وتأكدت من عمله.
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من الضروري أن يمتلك الشخص جسما ً قويا ً معاف ًى يستجيب ألوامر العقل .تصوروا شخصا ً
متثاقالً ،فاقد الھمة ،يذھب إلى عمله دون طموح أو نشاط ..ثم تصوروا حصانا ً على أھبة
الجري في حلبة السباق لمجرد حصوله على إشارة باإلنطالق .ھكذا يجب أن يكون الجسم.
أحيانا ً نالحظ بعض المتقدمين في السن بصحة جيدة وبھمة الشباب ،أجسامھم تبدو فتية ومليئة
بالمغناطيسية وبالرغم من سنھم فإنھم يتمتعون بشخصيات جذابة.
بتراخ و"انجعاء" يُذھب الحيوية ..الحظوا الكيفية التي يجلس بھا الناس في
الجلوس
ٍ
ً
ً
مقاعدھم ..بعضھم يبدو متراخيا ونعسانا ،بحيث ما أن تراه حتى تشعر بالتعب .شخص آخر
يجلس باعتدال فتعرف أنه ذو حضور متوقد وما أن تنظر إليه حتى تتجاوب معه.
بتراخ وبال مباالة يساھم بتق ّوس وانحناء عموده الفقري من خالل
من يسمح لنفسه بالجلوس
ٍ
ً
الجلسة غير الصحيحة وھذا النوع من الجلوس يؤثر أيضا على الحالة النفسية ويجعل الفكر
سلبيا ً .الذين يجلسون باستقامة واعتدال ھم أكثر إيجابية وتفاؤالً.
أما الذين ال يستطيعون – بسبب حاالت خاصة – من الجلوس باعتدال فيمكنھم التعويض عن
ذلك بتفاؤلھم ونظرتھم اإليجابية وحضورھم الذھني القوي.
ركز ذھنك دوما ً على الشيء الذي تقوم به مھما بدا صغيراً وعديم األھمية ،وفي نفس الوقت
احتفظ بعقلك مرنا ً بحيث يمكنك تحويله إلى اھتمام آخر إن دعت الضرورة .ولكن عالوة على
ھذا وذاك افعل كل شيء بتركيز تام ألن ذلك من شأنه تنمية مغناطيسيتك بشكل كبير.
معظم رجال األعمال الناجحين في أي مجال يعرفون جيداً كيف يستخدمون القوة المغناطيسية.
ضبط النفس يمنح مغناطيسية وكذلك امتالك عقل متوازن غير متأثر بالعواطف واالنفعاالت.
يجب تحويل اإلنفعال العاطفي إلى قوة ..إلى نشاط ذھني ..ويجب أن تتحكم الحكمة بالعواطف
حتى تظھر المغناطيسية.
الذكاء الممزوج بالعاطفة يخلق المغناطيسية .صاحب المغناطيسية يتكلم بثقة .إنه يتكلم كالما ً
عقالنيا ً لكنه يش ّرب كالمه بالعاطفة .يجب أن نكون مخلصين في كل ما نقوله ونفعله لكن
اإلخالص ال يعني إزعاج اآلخرين وإحراجھم.
الخضار والفواكه لھا خواص مغناطيسية ،ال سيما الفاكھة فھي ال تعرقل أو تعيق عملية
سب السموم في
الھضم ،في حين أن اإلفراط في تناول البروتينات والنشويات يساعد على تر ّ
الجسم.
أي عضو مريض سيخلق عدم توازن في الجسم .يجب إبقاء المعدة بصورة خاصة سليمة
ومعافية،على سبيل المثال الغازات في المعدة تسبب المضايقة وبالتالي تؤثر سلبا ً على
المغناطيسية.
كما أن استھالك كميات كبيرة من الطعام له مضاعفات غير مستحبة في حين يساعد الصيام
على إظھار المغناطيسية وكذلك اإلستغناء عن بعض الوجبات بين الحين واآلخر لكن ھذا ال
يعني تجويع النفس لدرجة اإلضرار بالصحة.
الذين يأكلون اللحم ثالث مرات في اليوم عيونھم كليلة ومغناطيسيتھم قليلة ..ومع ذلك فالغذاء
الصحيح وحده ال يكفي بل الحاجة تمس للتفكير السليم والتصرف النبيل والسير باستقامة على
دروب الحياة.
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على أمل أن نتحدث إليكم مستقبالً عن تأثير المغناطيسية على اآلخرين وعن المزيد من
أسرارھا.
وأراك متفتحا ً في حديقة حبي..
أحس بك في أعماق فكري
ّ
وأشعر بقربك في أبلغ مشاعري
وأراك متفتحا ً في حديقة حبي.
امألني بعطر وجودك
علني أنتشي بأريجك المبارك.
تعا َل إل ّي من خلف السماء والنجوم
واألفكار والمشاعر
أرني وجھك األقدس
ودعني أدرك حضورك في روحي
ومن حولي
وفي كل مكان.
لقد بحثت عنك على مر الدھور والعصور
على دروب الرغبات والمطامح
واآلن أدرك أنك تسكن نفسي
وتلھم أقدس أحاسيسي.
ال تحتجب بعد اآلن عني
خلف زھور المشاعر
واألفكار ونبض الوجدان.
صع روحي بجواھر حكمتك
ر ّ
وانفحني بنسمات نعيمك
ص عني الظلمة التي حجبتك
واق ِ
عن بصري وبصيرتي.
يا من أنت ما وراء النجوم والسماء الزرقاء
وخلف طبقات الجو وكل الكائنات والموجودات..
تقبل ھمسات عشقي
واغمر كياني بحبك ونورك وسالمك.
ذلك النور وخزائن األزل
سيأتي اليوم الذي به أودّع ھذا العالم ،ولكن طالما بقيت على ھذه األرض فإن فرحي األعظم
يكمن في التحدث عن روائع ﷲ للذين يثقون بي ،ورغبتي تكمن في مضاعفة شوقھم لذلك
النور الرباني الذي منحني التعزية والحرية واألمان الذي يعصى على الوصف.
إن تاريخ الكون بكامل تفاصيله وأدقھا محفوظ في خزائن األزل .ذلك بُع ٌد آخر.
ى آخر ال
ھنا في ھذا العالم المحدود نبصر الطول والعرض وال ُ
سمك واإلرتفاع ،لكن ھناك مستو ً
توجد فيه ھذه األبعاد.
كل شيء شفاف في ذلك المستوى األثيري ..كل شيء وعي وإدراك .حاسة الذوق ھي شعور
وكذلك حاسم الشم.
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مشاعرنا وأفكارنا وأجسادنا كلھا وعي .ومثلما نستطيع أن نرى ونسمع ونشم ونتذوق ونلمس
في الحلم ،ھكذا يمكننا اختبار كل ھذه اإلحساسات بالوعي أو الشعور النقي الشفاف في العوالم
العليا.
ھذا ما أراه اآلن بالضبط أثناء تحدثي في ھذه اللحظة .فأنا لست في ھذا الجسد ،بل إنني جزء
من كل ما ھو كائن .واألشياء التي أراھا ھي حقيقية بالنسبة لي تماما ً مثلما أنتم حقيقيون.
يجب أن يستيقظ اإلنسان كي يبصر ﷲ في كل مكان وكي يعلم الفرق بين الحلم والحقيقة.
كثيراً ما أبصر الالنھاية في المكان الذي أنا موجود فيه ،وأبصر ذلك المكان في الالنھاية .كل
شيء اقترض الحياة من ذلك المصدر األبدي.
عندما كنت طفالً جلستُ وصليتُ ليل نھار وال من جواب أو مجيب.
على أحد الجانبين أبصرت البشرية وعلى الجانب اآلخر األبدية التي لم تتحدث إل ّي.
ومع أنني ظننت بأنني كنت وحيداً وقد ھجرني الجميع ،لكن ﷲ لم يھجرني ألنه كان كل الوقت
حاضراً معي في الخفاء ..خلف أفكاري ومشاعري.
وعندما بدأت أبصر النور في داخلي كانت روحي تمتلئ بكيفية غامضة بالعبير اإللھي المبارك.
كنت أرى جذور األشجار والنسغ ينساب فيھا ،وشعرت بقربي من ﷲ الذي منحني العزاء وجبر
بخاطري .لقد صليت وناديت المرة تلو المرة ليل نھار ،وعندما فقدَتْ األشيا ُء رونقھا ومعناھا
بالنسبة لي ،زھدت بالدنيا وما فيھا ،بما في ذلك السعادة خوفا ً من أن تكون سعادة مادية فعثرت
على ﷲ الذي ھو معي اآلن على الدوام.
العالم قد يھجرني لكن ﷲ لن يتخلى عني لحظة واحدة.
ﷲ ھو كل شيء .فھذه القاعة والكون من حولھا يعومان كصور متحركة على ستارة وعيي.
أنظ ُر فال أرى سوى الروح النقي والنور الشفاف والوعي اللطيف.
صورة جسمي وصور أجسامكم وكل األشياء في العالم ھي إشعاعات منبثقة عن ذلك النور
الرباني األوحد .وإذ أبصر ذلك النور ال أرى شيئا ً عداه.
عندما تنظرون إلى الشاشة تبصرون صوراً متحركة ،ولكن عندما تنظرون إلى الخلف )في
السينما التقليدية( ال تبصرون سوى شعاع من النور يسلط الضوء على الشاشة .ذلك يبدو عديم
التصديق لكن تلك ھي الحقيقة.
في السابق كنت أتحدث عن ھذه األشياء ،لكنني اآلن ال أتكلم أمام الذين ال يكترثون لھا وال
يھتمون بھا .لكن ﷲ سمح لي ھذه المرة بالتحدث إليكم كي تعلموا أنه ال يوجد شيء يستحق
العيش في سبيله غير ﷲ.
كل شيء إلى زوال .صلوا من أجل الحصول على الذي يبقى وال يزول.
إليك باقة من زھور الحب
إن محبتنا لآلخرين مستطاعة
بفضل حصولنا من يدك الكريمة
على قوة اإلحساس بالحب.
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إلھمنا إذاً كي نقدّم لك
حبنا الفائق وشوقنا المتقد!
لقد وھبتنا آبا ًء وأمھات
إخوةً وأخوات
ت أعمام وأخوال
أبنا َء وبنا ِ
شري َك أو شريكة حياة
أطفاالً وأصدقاء
علنا نتعلم كيف نحبك
وفروق طبيعية دقيقة
بتعبيرات مختلفة
ٍ
لكل أنواع العالقات البشرية.
أيھا الودود األزلي،
أيھا القريب األسمى!
علمني كي أضفر باقة
من كل زھور المحبة البشرية
وأضعھا تقدمة في ھيكلك المبارك.
أما إن لم أتمكن
من تقديم الباقة بكاملھا ل َك
بسبب كثرة واختالط الوالءات
فسأقطف زھرة واحدة
من أفخر وأنضر الزھور
وأضعھا على أعتابك المباركة
عسى أن تتقبلھا مني!
وخزات الحياة وطعناتھا المباغتة
يا رب الناموس الكوني
ساعدني كي أتقلد جروحي وندباتي
وليدة الباليا والمحن
كنياشين وأوسمة من التأديب
ممنوحة إل ّي من يد عدلك اإللھي
الذي ال يعرف المحاباة.
لتعمل مصاعبي اليومية كالترياق المضاد للوھم والخداع
ولتخلصني من اآلمال الكاذبة لسعادة دنيوية مزيفة.
ليت الدموع التي أذرفھا بسبب فظاظة اآلخرين
تغسل من عقلي البقع واللطخات المتوارية.
ولتفتح كل ضربة حادة من معول التكدير
أعماقا جديدة من الحكمة والفھم في أعماقي.
ليت ظلمة ھذا الوجود المادي الكثيف تفزعني
بحيث أھرول بحثا ً عن آفاق نقائك ونورك الشافي.
لتضطرني وخزات الحياة وطعناتھا المباغتة
كي أصرخ مستنجداً بعونك.
ولتكشف حفريات الظروف المؤلمة في تربة حياتي
عن ينابيع عزائك الثرة الدائمة الجريان.
ليت بشاعة الخشونة في اآلخرين
تجبرني على تجميل نفسي بالرقة والطيبة
وليذ ّكرني كالم رفاقي الجارح باستخدام األلفاظ العذبة فقط.
وإن رمتني العقول الشريرة بحجارتھا
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فألقابلھا بقذائف ودية من نوايا الخير.
وكشجرة الياسمين التي تنثر زھورھا العاطرة
على اليد التي تھوي بالفأس على جذعھا
فألرش أوراق ورد التسامح
ھكذا
ّ
على كل من يعاملني بجفاء وعداء.
طريقة العيش بسالم وطمأنينة في ھذا العالم
الحياة ليست كما تبدو .فال تضعوا ثقتكم بھا ألنھا متقلبة مخادعة وزاخرة بالخيبات وتحطيم
اآلمال واألماني.
ال يمكن العثور على الكمال ھنا .ال أريد أن أعطيكم صورة غير واقعية عن الحياة .ھذا العالم
ليس جنات النعيم .إنه مختبر إلھي حيث يمتحن ﷲ النفوس ليرى ما إذا كانت ستقھر الرغبات
الشريرة بالطيّبة وتجعله – أي تجعل ﷲ – رغبتھا العظمى ،علھا تتمكن من العودة إلى ملكوته.
الحياة تعج بكل ضروب التراجيديا والكوميديا ..المآسي والمالھي .إنھا مشھد كبير متغير
ومختلف األلوان لصنوف ال تقع تحت الحصر.
ما من شيئين اثنين لھما نفس الشبه والمواصفات .حياة كل إنسان فريدة .كل واحد له قسمات
وجه مختلفة ،ذھنية مختلفة ،ورغبات مختلفة.
لو أننا حصلنا على نفس اإلختبارات كل يوم العترانا الملل ولسئمنا العيش .وحتى الجنة لو
كانت كل يوم على نمط واحد لما رغبنا بھا .إننا نحب األلوان واألصناف .لو كانت الجنة تبعث
على الضجر البتھل قديسو وأولياء ﷲ من أجل الرجوع إلى األرض للترفيه عن أنفسھم!
الجنة دائمة التجدد بكيفية ممتعة إلى أقصى حد ،بينما األرض ھي غالبا ً دائمة التجدد ولكن
بكيفية مضجرة ومزعجة.
ومع ذلك ،وبالرغم من كون الحياة مرھقة شاقة ،يتعود عليھا معظم الناس ،محتسبين أنه ليس
من طريقة أخرى للعيش .وإذ يعجزون عن مقارنة ھذه الحياة بالحياة الروحية فإنھم ال يدركون
مدى األلم والضجر الكامنين في تضاعيف ھذه الدنيا.
ع الدنيا قلي ٌل واآلخرة ُ خي ٌر لمن اتقى(.
)قـ ُ ْل َمتا ُ
)أال إنما الدنيا على المر ِء فتنة ٌ
على كل ِ حال ٍ أقبلتْ أم تولـّتْ (
بالحقيقة الحياة ليست حقيقية .وكما أن األفالم القديمة يعاد عرضھا مراراً وتكراراً ،ھكذا
تتكرر نفس األحداث القديمة بصور مختلفة.
وبالرغم من استمرارية الحياة إلى ما ال نھاية فإن نفس المواضيع المعروضة في أفالم ماضية
يعاد عرضھا الواحد تلو اآلخر .حقا ً أن التاريخ يعيد نفسه والناس قطع أثرية في متاحف الزمن.
لتفرغ الحياة ما في جعبتھا من مفاجآت ،تقبلھا بموضوعية وتج ّرد.
يجب أن يحافظ المرء على توازنه في األفراح واألحزان ،والربح والخسارة ،والنصر والفشل
حتى يتمكن من مواجھة تحديات الحياة بجرأة وثقة بالنفس.
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المحافظة على التوازن النفسي بالرغم من كل األحداث ھي أفضل طريقة للتغلب على الرغبات
المخادعة .ھذا ما تعلمته من العظماء الذين لم تؤثر بھم أحداث الزمن ،بل ظلوا صامدين
عديمي التغير حتى النھاية .وحتى األنبياء عندما عُذبوا لم يفقدوا وعيھم المقدس ولم يسمحوا
ألحد بأن يسلبھم محبة ﷲ.
الفرح الروحي ھو بحد ذاته حماية مباركة وھو أعظم حصن على اإلطالق .ووسط المحن
واآلالم تذكر الخيرات التي أنعم ﷲ بھا عليك .روحك ھي معبد مقدس  .ويجب عدم السماح
لظالم الجھل بتدنيس ذلك المكان الطاھر .فما أروع أن يكون المرء في وعي الروح ،عزيزاً
تخش شيئا ً وال تكره أحداً.
كريماً ،آمنا ً مطمئنا ً! ال
َ
امنح محبتك للجميع .اشعر بمحبة ﷲ وابصر وجوده في كل الناس ،ولتكن رغبتك األقوى
حضوره الدائم في قلبك .تلك ھي الطريقة للعيش بسالم وطمأنينة في ھذا العالم .إنما من
الصعب تذوق ھذا الرضاء الذاتي ما دامت رياح الرغبات العاتية تعصف في واحة القلب وتھز
أشجارھا ھزاً عنيفا ً.
تتشكل الرغبات طبقا ً لبيئة الشخص .فھي وليدة مدركاتنا الحسية ومحدودة بمحدودية تلك
المدركات .إن حضور معرض ريفي يحقق الرغبة في بعض اإلثارة ،لكن بعد أن تكون قد زرت
معرضا ً عالميا وشاھدت كل المعروضات المختلفة يفقد المعرض الصغير رونقه وقوته الجاذبة.
وھكذا يجب أوال أن نتذوق فرح التواصل مع ﷲ حتى نتمكن من المقارنة بين ذلك الفرح
والمباھج األرضية األقل شأنا ً .عندئذ ستكون الرغبات ذات طبيعة أسمى .الرغبة ال نھاية لھا،
إذ ما أن تتحقق رغبة حتى تحل محلھا رغبة أخرى .لكن عندما تعثر على ﷲ تتحقق رغباتك
كلھا" .اطلبوا أوالً ملكوت ﷲ وبره ،وھذه كلھا تعطى لكم} .وما عند ﷲ خير وأبقى{.
فلماذا ال نطلب أوالً تحقيق تلك الرغبة العظمى ونحصل من يد ﷲ الكريمة على األفضل واألكثر
دواماً؟!
عندما يستجيب ﷲ لدعاء المريد في التعرف عليه ستتحقق كل رغباته األخرى على الفور
ولألبد.
ذھب الحكمة وفوالذ القوة..
ھذا العالم ھو مكان بعيد عن الكمال.
إنه مدرسة للتجارب واإلمتحانات،
ومن خالل تلك التجارب نتعلم دروس الحياة.
ليس الغرض من التجارب سحقنا بل تنمية قوانا.
إنھا تأتي نتيجة للقانون الطبيعي الخاص بالنشوء واإلرتقاء..
إذ من الضروري لنا أن نتقدم ونرتقي من أدنى الدرجات إلى أعالھا.
ﷲ يمتحننا من كل ناحية لكي يشدد عزائمنا ال ليحطمنا.
الجھل يقضي علينا إذا ما وضعنا كل ثقتنا في الجسد.
الذين يواصلون بحثھم عن الحقيقة يعثرون على الحياة األبدية .
ما ھي غاية األلم؟ لكي ال نتألم ثانية.
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ھذا العالم ھو فرن متأجج به تنصھر نفوسنا حتى يخرج منھا ذھب الحكمة وفوالذ القوة
والثبات .غالبا ً ما تبدو الحياة كأنھا لعبة خشنة ..والتبرير الوحيد لذلك ھو أنھا مجرد حلم كوني
ال ديمومة له.
لھذا السبب يعج العالم بالفوارق والتباينات .بعض الناس فقراء وبعضھم أثرياء.
بعضھم معافون وبعضھم مرضى ..وھكذا دواليك.
لقد اختبر اإلنسان الكثير في الماضي وسيختبر الكثير في المستقبل ،ولكن يجب أن ال تخيفه
ھذه الحقيقة.
الحياة مسرحية كونية ،وقد أوكل ﷲ لنا أدواراً يجب أن نؤديھا ونحسن األداء ،موقنين أننا ما
دمنا نعمل برضاء ونفكر بصفاء فإننا على توافق مع خالقنا وال خوف علينا .ذلك ھو العزاء
العظيم الذي تقدمه لنا الحكمة.
أحيانا ً نفكر أنه من السھل القول بأن ھذا الكون ھو حلم ،ولكن عندما تواجھنا التجارب القاسية
يصعب علينا التفكير بأن ھذه الحياة ھي حلم .من الضروري أن ننمي قوة تفكيرنا بحيث ندرك
بأن ھذا الكون قد انبثق عن عقل ﷲ وإرادته.
العالقة بين العقل والمادة شفافة للغاية ،ولكي نجتاز تجارب الحياة بنجاح يلزمنا تجديد الشباب
جسديا ً وفكريا ً .علينا أن ننمي مرونة العقل ونوسع قوة تقبله .من يعجز عن مواجھة تجارب
الحياة سيكون عديم الحول عندما تھب عواصف المحن وتثور أعاصير الباليا.
إن مفتاح السعادة والقوة والصحة موجود في داخلنا .لكن ما يحصل ھو اآلتي :إن تمتع
الشخص بالصحة الجيدة لعدة سنين ثم مرض لستة شھور يظن أنه لن يتعافى ثانية .يجب أن ال
يتمكن الجسم من إقناع الفكر بذلك .الفكر ھو الذي يجب أن يقنع الجسم .يجب أال يتأثر العقل
بحاالت الجسد .يجب أن ندرك أن الجسد ھو مسكن الروح وينبغي أن ال تتأثر الروح به.
الفكر ھو مصدر كل المشاكل ومنبع السعادة .في الحقيقة اإلنسان ھو أقوى من كل تجاربه ،وإن
لم يدرك ذلك اآلن سيدركه فيما بعد.
لقد منحنا ﷲ القوة للتحكم بالفكر والجسد والتحرر من اآلالم واألحزان.
ال تقل أبداً "لقد انتھيت وقضي أمري" فھذه فكرة سلبية تسمم الفكر .البعض يفكر أنه إن سار
قليالً فسيصاب باإلجھاد ،أو إن لم يتمكن من تناول بعض األطعمة فسيتألم ..وھلم ج ّرا.
يجب عدم السماح للعقل بالتفكير بالمرض أو بالمحدوديات ،وسيجد عندئذ أن الجسد يتغير نحو
األفضل .تذكر أن العقل ھو القوة خلف الجسد .فإن كان العقل ضعيفا ً كان الجسد ضعيفا ً.
يجب أن ال نيأس وال نغتم ..فالدنيا بخير وﷲ معنا على الدوام.
قصتي مع الحلوى  ..وتمرين اإلرادة
سأقص عليكم اختباراً حدث لي وكنت ال أزال طفالً صغيراً.
بداية ،إرادة الطفل تدعى إرادة فيسيولوجية أي بدنية؛ فعندما يبكي الطفل يكون ذلك إشارة منه
إلى أنه يريد شيئا ً ما .إنه يصرخ بسبب حالة جسدية ،لذلك اإلرادة األولى ھي اإلرادة البدنية.
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بعدھا ،عندما يكبر الطفل ويمتثل إلرادة أمه يقال أن الطفل لديه "إرادة آلية" ألن إرادة الطفل
تكون في ھذه المرحلة مسيّرة بإرادة األم.
أذكر أنني عندما كنت في طور اإلرادة اآللية كنت أفعل كل ما تطلبه مني أمي ،وكان لقبي آنذاك
"المالك" .لكن في أحد األيام أخذتني مربيتي بالعربة إلى الدكان ،وھناك رأيت قطعا ً من الحلوى
بلون برتقالي ،وقد استرعت انتباھي وجذبتني بشكل غريب.
طلبت من مربيتي أن تشتري لي بعضا ً منھا لكنھا رفضت ،فلم أنطق بكلمة وعدنا إلى البيت.
تناولت عشائي ،وبعد ذلك عاودني التفكير بالحلوى فقلت ألمي بأنني أريد بعض الحلوى
البرتقالية اللون ،فقالت "ال ..اذھب إلى فراشك".
كررت الطلب بعد فترة قائال " :يا أمي أريد قطع الحلوى البرتقالية ".فأجابت أمي بلھجة
حازمة جازمة "لن تحصل عليھا ويجب أن تنام".
عندھا صرخت بأعلى صوتي "أريد حلوتي البرتقالية" وألحفت في طلبي وبقيت مص ّراً إلى أن
ذھبت والدتي وأيقظت صاحب الدكان من أجل جلب قطع الحلوى لي.
وشعرت بسعادة فائقة ،لماذا؟ ألنني استخدمت إرادتي ونجحت! أجل ..أحسست بشعور مدھش
ألنني استخدمت إرادتي الذاتية للمرة األولى .ولكن في اليوم التالي تغيّر لقبي من "مالك" إلى
"شقي" ألنني مارست حريتي واخترت طريقي الخاص لمرة واحدة.
كنت كلما نويتُ الحصول على شيء ما عديم الضرر يستجيب أفراد أسرتي لي ،ولكنني كنت
دوما ً أصغي لصوت العقل ،وعندما كنت على خطأ كنت مستعداُ دوما ً للتصحيح .ولكن عندما
كنت على صواب لم أتزحزح حتى لو عارضني باقي أفراد العائلة.
على األمھات تدريب إرادة أطفالھن ،وأال يحطمن إرادتھم بحرمانھم من رغباتھم لمجرد أنھم
أطفال .وإذا ما رغب األطفال في تمرين إرادتھم في شيء ما صحيح وسليم يجب أن ال يُدعوا
أشقياء .يجب عدم تحجيم حرياتھم وأن يحصلوا من الوالدين على مقترحات بمحبة وفھم
لرغباتھم الصغيرة .أما إن فكر اآلباء واألمھات بتوفير الوقت بضرب األبناء فإنھم سيخسرون
الوقت .يجب بحث األمور مع الطفل وعدم فعل شيء آخر بعد ذلك ،إذ ينبغي على الطفل أن
يحصل على لطماته الصغيرة القاسية وعندئذ سيتعلم بطريقة أسرع.
اآلباء غالبا ً ما يفرضون إرادتھم على أوالدھم .يجب تنمية قوة إرادة الطفل والتعامل معه بمحبة
وتف ّھم ورحابة صدر.
بعد قوة اإلرادة اآللية في الطفل تأتي "اإلرادة العمياء" إرادة الشباب .ھذه اإلرادة ھي كالبندقية
التي يُطلق رصاصھا في الھواء وال من نتيجة سوى فرقعات مزعجة .األحداث يصرفون
ديناميت إرادتھم دون طائل.
يفجر إرادته بالشھوات
ثم تأتي "اإلرادة المتفجرة" ،إذ عندما يصبح الطفل في طور الشباب ّ
والتصرفات الطائشة .وقد يتعلم الدرس غالبا ً بعد أن يحصل على بعض الخضات واللكمات
الموجعة.
يقال أن النحلة مغرمة بعبير اللوتس بحيث تبقى في قلب الزھرة لمدة طويلة تمتص الرحيق.
وإذ تفعل ذلك تقفل أوراق اللوتس عليھا فتواجه حتفھا داخل اللوتس.
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ثم ھناك إيل المناطق الشمالية الذي تثمله ألحان الناي .فعندما يعزف الصياد على الناي يأتي
اإليل إليه فيواجه مصيرة المميت.
المدجنة )أنثى الفيل( التي تُستخدم الستمالة واصطياد األفيال األخرى.
وھناك كذلك بعض الفيلة
ّ
وفي ھذا السياق قال فيلسوف عظيم ما معناه:
النحلة يفتنھا العبير
واإلي ُل صوتُ الصفير
والفي ُل في األس ِر يقع
بسبب اللمس المثير.
لكن ماذا بشأن اإلنسان الذي يمتلك كل تلك الحواس؟ ونصيحة الفيلسوف له ھي:
"ال تكن عبداً لحواسك ،وال تدع شيئا ً أو أحداً يسيطر عليك".
أما أنا فأقول:
تذ ّكر أن كل حواسك قد ُوضعت في خدمتك ويجب أن تصغي ألوامرك وتمتثل إلرادتك الواعية".
الغضب وذاكرة الفيل الالقطة
على الراغبين في السالم الذاتي فھم الطريقة التي يتولد فيھا الغضب ويتسبب في كثير من
األحيان بعواقب وخيمة.
ونظراً لفقدان التوازن الداخلي بفعل الغضب فقد تحول العدي ُد من البشر ضد إرادتھم إلى
مجرمين وسفاكي دماء.
إعاقة الشھوات تعمي الفكر ..وعندما يسيطر ضباب الشھوات على فكر اإلنسان فإنه يفقد رشده
ويتصرف تصرفا ً ال يليق بالمقام اإلنساني النبيل.
فقدان الرشد يربك التمييز الفطري الذي ھو القوة الدافعة وراء كل عمل سليم ونية طيبة.
عندما تنكسر عجلة التوجيه في السيارة العقلية لحياة اإلنسان فإنه ال محالة سيتعرض لحادث
وقد يجد نفسه في خندق التألم والشقاء.
مثال على ذلك :يكون الزوج سائقا ً السيارة بفرح ،وفي الطريق نحو المنتزه تطلب منه زوجته
أن يغير اإلتجاه للذھاب إلى بيت أھلھا بدالً من المنتزه ،وھنا ينقلب فرحه غضبا ً.
لقد انتقيت ھذا المثال ألنه شائع الحدوث .في الحاالت العادية تكون النتيجة إما رفض الزوج
لطلب زوجته أو موافقته بحنق واستياء ،وھذا ما يحدث على العموم ..وفي كلتا الحالتين يكون
الغضب قد أصبح سيد الموقف فيتعكر الجو ويتكدر الصفاء.
في بعض الحاالت يتحول الغضب بالنسبة لذوي المزاج العنيف إلى مأساة ،وقد يؤثر الغضب
على الذاكرة أو قد ينسى السائق القيادة بحذر وانتباه ،أو قد يغفل مراعاة إشارات المرور،
والنتيجة حادث اصطدام أو وفاة ال قدر ﷲ.
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واستنتاجاً ،الغضب يقفل مقود اإلرادة في عربة الحياة ويعيقھا عن بلوغ غايتھا المادية
والروحية.
ذاكرة الفيل
القوة المدعوة "ذاكرة" موھوبة لإلنسان من ﷲ ،ويا لھا من نعمة كبيرة! والذاكرة ُمنحت
للحيوانات أيضاً ،إذ لوالھا لتعذر عليھا التع ّرف على صغارھا .بعض الحيوانات يتمتع بذاكرة
جيدة كما تبيّن القصة التالية عن أحد األفيال.
بينما كان فيل ضخم ينقل األخشاب كما يفعل الكثير من الفيلة المدربة في الشرق ،اقترب منه
غالم ووخزه بإبرة على خرطومه وولى ھاربا ً.
م ّر عام على ھذه الحادثة ،والتقى نفس الفيل بنفس الغالم ،وكانت فرصة سانحة بالنسبية للفيل
كي يأخذ بثأره .فما كان منه إال أن لفّ خرطومه حول الغالم وقذفه بعنف إلى الجانب اآلخر من
الطريق ..إذاً الحيوانات تمتلك ذاكرة.
***
لقد حلمت أحالما ً عديدة ،واآلن فإنني متيقظ ..وعلى مذبح روحي أوقد نار تذكري الدائم لك يا
إلھي .وبعين ّي اللتين فارقت ھجعة السبات جفونھما أرنو إلى وجھك الجميل وأتلذذ برؤية أنواره
القدسية.
وبنعمتك أصبحتُ أدرك أن الصحة والمرض والحياة والموت كلھا ضروب من األحالم.
لقد انتھيت من رواية األحالم المرتسمة بألوان زاھية على ستارة األوھام البراقة
واآلن أبصرك الحقيقة الوحيدة في الوجود.
أراني ﷲ في تلك الرؤية...
الطبيعة بأسرھا غير حقيقية .ما فوق الطبيعة ھو الجوھر الحقيقي.
كنت أتمشى ذات يوم على أرض المنسك وأرقب نور الشمس من حولي .وأثناء ھبوطي الدرج
المفضي إلى الشاطئ توقفت وص ّوبت بصري نحو األضواء الكھربائية للدرج التي كانت ال تزال
مضاءة فلم أتمكن من تبيّنھا ألن نور ﷲ أتاني وغمرني بحيث تعذر عل ّي التمييز بينه وبين
األنوار األخرى األقل سطوعا ً..
} ﱠ
ض{
ﷲُ نُو ُر ال ﱠ
س َما َوا ِ
ت َو ْاألَ ْر ِ
} والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه{
ولم أستطع رؤية الشمس أبداً ..فعلمت آنذاك أن نور الشمس واألضواء الكھربائية غير حقيقية
في المطلق أما النور الحقيقي فھو نور ﷲ.
لقد أراني ﷲ في تلك الرؤية العظيمة عوال َم تلو العوالم ..مظاھر المتناھية لنوره اإللھي
وأدركت أن األشياء التي أبصرھا ھي مجرد تعبيرات لوعيه الكوني.
ونحس بحضوره أنى توجھنا.
وإذا ما توافقنا معه نسير في نوره حيثما سرنا
ّ
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عندما نعرف الروح الكوني وندرك أننا في جوھرنا أرواح تذوب عندئذ األرض والتراب والجبال
والبحر والسماء وال يبقى غير ﷲ.
ب{
سبُ َھا َجا ِم َدةً َو ِھ َي تَ ُم ﱡر َم ﱠر ال ﱠ
} َوتَ َرى ا ْل ِجبَا َل ت َْح َ
س َحا ِ
إن انصھار كل شيء في الذات اإللھية ھي حالة ال يمكن التعبير عنھا بالكالم ..غبطة عظيمة يتم
تذوقھا مع رضاء كامل من الحب والفرح والمعرفة )فرح المؤمن بلقاء ربه(
مثل تلك النشوة الروحية يمكن بلوغھا بخلق التوازن الصحيح بين الحياة العملية والتأمل على
ﷲ.
تعزيل المستودع النفسي
تحليل الذات ھو أمر بالغ األھمية على الطريق ...قد يكون المرء مبغضا ً أو نكد الطباع أو
غضوبا ً .إن كان األمر كذلك فإن ھذه المزايا المختزنة في وعيه ھي نتيجة لتصرفات ماضية.
ولتعزيل المستودع النفسي من ذلك األثاث "المتختخ" البالي يتعين الشروع باألفعال اإليجابية
البناءة وباإلحساس بالمودة نحو اآلخرين .فعلى قدر محبتنا للناس سيحبنا الناس وسنشعر
سون بذلك اإلنتقاد وسيعيدونه إلينا
بمحبتھم .أما إن انتقدناھم ولو بيننا وبين أنفسنا فإنھم سيح ّ
مضاعفا ً!
افرض أن عدواً قديما ً لك قد مات وبقيت مع ذلك تشعر بالحقد والكراھية نحوه ،فستعاني نتيجة
ضھا السيئة في جسمك وعقلك .من األفضل أن تسامحه إكراما ً
لتلك الضغينة وستظ َھر أعرا ُ
لوجه ﷲ ألنك بذلك تتحرر من رغبات الثأر الشريرة التي تفتك بسالمك النفسي وتمزق
طمأنينتك .فتكديس الكراھية على الكراھية أو مقابلة البغضاء بمثلھا ال تضاعف خصومة
عدوك نحوك فحسب بل تسمم أنت أيضا ً جسمك ومشاعرك نتيجة لذلك .فاصفح الصفح الجميل.
) لما عفوتُ ول ْم أحق ْد على أح ٍد
ت(
أرحتُ نفس َي من َھ ّم العداوا ِ
يجب أن يترك اإلنسان بين الحين واآلخر كل شيء ليكون مع ذاته ال غير ،كي يتسنى له التفكير
بغاية الحياة .معظم الناس عائمون على تيار من التقاليد واألزياء .في الواقع أنھم لم يحيوا
حياتھم الخاصة أبداً بل يعيشون حياة العالم .فما الذي حققوه من ذلك وإلى أين وصلوا؟
لھذا من الحكمة أن ينتزع اإلنسان نفسه بين الفينة واألخرى من المشاغل و"الواجبات"
اليومية كي يھدّئ ثائرة عقله ويحاول معرفة ماھيته وتحديد الغاية التي يريد تحقيقھا.
وتذكر أن أعظم شھادة يمكن أن تحصل عليھا ھي شھادة ضميرك :صوت الروح المميز الذي ال
يُعلى عليه .ما يقوله لك ضميرك ھو أنت على حقيقتك دون تمويه أو تزويق.
فكر بقوة السيد المسيح الذي قال "اغفر لھم يا أبتاه ألنھم يفعلون ما ال يعلمون".
وفكر بقوة النبي العظيم الذي قال" :أال أدلكم على ما يرفع ﷲ به الدرجات؟" قالوا نعم يا
رسول ﷲ .قال" :تحلم على من جھل عليك ،وتعفو عمن ظلمك ،وتعطي من حرمك ،وتصل من
قطعك".
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اإلصغاء لصوت الضمير المستنير سيجلب النور إلى طريقك والبركة إلى حياتك .وعندما تشعر
بدافع قوي في قلبك لتحقيق رغبة ما ،استخدم تمييزك وسل نفسك" :أھي رغبة طيبة أم رديئة
تلك التي أسعى لتحقيقھا؟"
ھناك مؤثرات عديدة تغذي الرغبات في اإلنسان .فعندما يرى سيارة من آخر موديل يريد أن
ي جديد من
يمتلك سيارة مثلھا .وعندما يرى بيتا ً من طراز جديد ،يرغب بامتالك بيت مثله .ز ّ
اللباس يصبح شائعا ً فتھفو له القلوب وتتلھف على شراء وارتداء ذلك الزي!
من أين تأتي الرغبات؟ لقد صرفتُ ساعات طويلة متفكراً بذلك .ھل باستطاعتك تصنيف كل
رغباتك؟ لقد تمكنتُ من فرز كل رغائبي وأبقيت على الصالح منھا فقط .وعندما حصلتُ على
الوصال اإللھي وجدتُ أن كل رغباتي الطيبة قد تحققت مرة واحدة .اليوم يشتھي اإلنسان شيئا ً
ما وغداً تتوق نفسه لشيء آخر.
إن العقل الذي انبثق عن ﷲ القدير ال يمكن أن ترضيه بضاعة ھذه الدنيا ،ﷲ ھو أعز وأنفـَس
كنوز الروح وھو وحده القادر على إشباع حنين القلب وتحقيق أشواق الروح.
الوصول إلى المخزن الكوني الزاخر بالخيرات
ﷲ ھو ينبوع ومصدر كل القدرات الفكرية وصانع السالم ومخزن كل رخاء وبحبوحة.
ولكي نتناغم مع الوفرة اإللھية التي تفور وتفيض دوما ً بالخيرات ،علينا باستئصال أفكار العوز
والفاقة من نفوسنا مرة وإلى األبد.
العقل الكوني كامل متكامل وال يعوزه شيء .وللوصول إلى المخزن الكوني المليء بالخيرات
سخ اإلنسان في ذاته وعي البحبوحة ،وأن يستبشر دوما ً بالخير
من كل صنف ونوع يجب أن ير ّ
حتى وإن كان ال يعرف من أين ستأتي الليرة أو الجنيه أو الدينار أو الدوالر القادم!
فكر بالكرم اإللھي كمطر غزير ومنعش ،تتلقفه بأي وعاء في يدك!
فإن حملت كوبا ً ستحصل على ملئه ،وإن كان الوعاء أكبر من ذلك ستحصل على ملئه أيضا ً.
ما ھو نوع الوعاء الذي تستقبل فيه الوفرة السماوية؟
قد يكون وعاؤك غير سليم ..فيه ثقوب نفسية وفكرية  .والحالة تلك يجب أن تصلحه بالتخلص
من الخوف والكراھية والشكوك والحسد ،وأن تغسله وتنظفه بمياه السالم والسكينة واإلخالص
والمحبة النقية استعداداً الستقبال الفضل العميم من يد الكريم.
أعط أوالً ثم خذ.
الوفرة اإللھية تعمل بموجب قانون ّي الخدمة والعطاءِ .
امنح الناس أفضل ما لديك وستحصل في المقابل على األفضل.
ال تتوقع النجاح في كل محاوالتك األولى .بعض المحاوالت قد تفشل ولكن بعضھا أيضا ً سينجح.
النجاح والفشل متداخالن .ال وجود ألحدھما دون اآلخر ،ويجب مواجھة المشاكل أو الواجبات
األكثر إلحاحا ً بنشاط مركز وبذل قصارى الجھد من أجل تحقيق ما ينبغي تحقيقه.
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ابذل – رعاك ﷲ  -المجھود بھمة وحماس حتى بلوغ الشوط األخير .ال حاجة للنكوص
واإلرتداد على األعقاب.
إن لم تعثر على الدرب فال يعني ذلك أن تكف عن المحاولة.
وإن أخطأت الھدف إسأل عن كيفية الوصول إليه ،ولكن ال توقف المجھود.
كثيرون يعترفون بالفشل حالما تعترض المصاعب طريقھم.
الفاشلون يجب أن يستشيروا الناجحين وليس الفاشلين أمثالھم.
فلنصمم على بلوغ النجاح
ولنجعل ھذا المبدأ فلسفتنا في الحياة.
نشيد الغبطة
عندما يوافيني األجل
ويص ّم الموت مسمعي
سأصغي لصوت محبوبي اإللھي.
وعندما يقطع الداعي األخير أنفاسي
سأتنسم عبير حضوره الرباني.
وعندما تعقل المنية لساني
سأتذوق رحيق حبه.
وعندما يطمس الردى نظري
سأبصر نوره الكلي الوجود
متوجا ً في كل مكان.
وعندما تج ّمد الوفاة دمي وملمسي
سألتمس الدفء في صدر حبيبي الكوني.
وعندما تكف عيناي عن مشاھدة األرضيات
سيخترق شعاع رؤيتي
قلب كل األشياء ويص ّور خفاياھا.
وعندما ال تقوى أذناي على السمع
سأصغي لھمس كل األشياء السالفة والحاضرة
وتلك التي ستحدث في قادم األيام.
وعندما يعجز أنفي عن التمتع بعطر األرض
سأتعقب شذى خفايا الروح في كل اتجاه.
وعندما يعجز اللسان عن التذوق
سأتذكر كل األشياء الطيبة والمباركة التي تذوقتھا..
وعندما يتالشى إحساسي بھذا الجسد
سيتحسس جسمي الكوني
اللمسة السرية السحرية لكل األشياء ھنا وھناك..
سأحس باألمواج المتراقصة على صفحة البحر
وبالفقاعات الكونية المندفعة في الفضاء الالمحدود..
خاليا الجسم ستفنى
وقيودھا الوقتية ستُحل
إنما ستُبعث حية في لھب األبدية..
سترى الفرح ..وستسمع الفرح
وستتذوق الفرح وتتنسم نفحات النعيم..
وستحس بالسرور الدائم المتجدد
وترقص على أنغام الغبطة اإللھية.
أال فلتھجر الحواس رقصة الغيالن  ..لأللم والموت
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ولتتحول إلى أحاسيس من النشوة األبدية
في مملكة النور والسعد والسعادة.
طريق الحياة ھو كاآلتي:
عوائق النمو النفسي ھي محبة الذات والكبرياء والطمع والغضب والحقد والحسد ،وغيرھا من
الصفات المظلمة التي تقود اإلنسان أو تدفعه إلى جھل أعمق مما ھو عليه.
ما تمس الحاجة إليه ھو اتباع الطريق الذي يقود إلى الحرية ألن رغبات اإلنسان مسيّرة بعادات
تتجدد دوما ً وال تكاد تنتھي أو تقف عند حد.
ھذه العادات تأسر النفس وتبقيھا رھينة بحيث يتعذر على صاحبھا السير على درب التحرر
واإلنعتاق.
طريق الحياة ھو كاآلتي:
على أحد جانبيه يوجد وادي الجھل المظلم وعلى الجانب اآلخر يوجد نور الحكمة الساطع.
عندما نعمل بوحي الحكمة نخطو بأمان على طريق التحرر ونحصل على ما نحتاج إليه.
الكون بأسره من صنع اإلرادة اإللھية ،وعندما نتوافق مع تلك اإلرادة المباركة يأتينا ما نحتاج
إليه دون عناء.
ما عدت أتمنى لنفسي شيئا ً ألنني أعلم أن ما أفكر به سيتحقق بكل تأكيد.
امتالك الحكمة اإللھية والحب اإللھي يحقق كل رغبات القلب ،ويا لھا من حالة مدھشة عجيبة
يعجز اللسان عن وصفھا ..عندما تدرك أنك سيد نفسك وقدَرك ..ملك السالم والطمأنينة ،ال
تخشى شيئا ً ..بل العالم بأسره يعمل على تحقيق ما تريد بإرادة وعون الرحمن الرحيم.
وبما أن ﷲ خلق اإلنسان على صورته ،فالذين يعثرون عليه يجدون أنه يحقق لھم أي طلب
يطلبونه ويعطيھم ما يريدون }إِنﱠا فَت َْحنَا لَ َك فَ ْت ًحا ﱡم ِبينًا{
لكن ما دام اإلنسان يمتلك أدنى رغبة في السيطرة على اآلخرين أو في إظھار قواه فلن يعثر
على الحرية في ﷲ.
معرفة ﷲ تبدأ في التواضع والمحبة والفرح الروحي .أما القوة الفعلية فتأتي مع معرفة ﷲ.
لو علمت الموجة الصغيرة أن المحيط األعظم خلفھا يسندھا ألمكنھا القول "أنا واحدة مع
المحيط".
يجب أن ندرك يقينا ً أن محيط ﷲ يكمن خلف وعينا وأنه قريب منا ،وال داعي للخوف والقلق.
الطبيعة اإللھية ھي سالم وتواضع ومحبة وتمدد في الوعي ومعرفة شاملة ..ومن يتوافق مع
ﷲ لن يحتاج ألن يبرھن لنفسه أو لآلخرين عن القوى التي يمتلكھا ،ألن روحه تعلم أن القوة
الكلية تعضده وإن ﷲ يحرسه ويرعاه أينما وحيثما كان.
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العارفون با مستيقظون في طبيعتھم الروحية ونائمون في طبيعتھم المادية ..ھم يعلمون أنھم
يستطيعون الحصول على أي شيء من فضله تعالى.
وھكذا يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا وأن نصبو إلى تلك السيادة الذاتية ،محاولين اإلفالت
من حبائل الدنيا ومغرياتھا الخدّاعة ،وأن نستثمر وقتنا في التفكير باإليجابي المفيد وغرس
بذور الخير في تربة ھذا العالم لعلنا بذلك نتركه أفضل مما وجدناه.
ستنفتح في وجھنا األبواب وتـُم َھد أمامنا الدروب
يجب أن تتمحور الحياة حول الخدمة اإليثارية ،إذ بدون ذلك المثل فإن الوعي الذي وھبه ﷲ
لإلنسان لن يبلغ غايته.
عندما نخدم اآلخرين وننسى تلك األنا الصغير سنحس بالنفس العظمى ..بالروح اإللھي.
العمل ضروري وھو حافز قوي لعبقرية اإلنسان وتفننه .لكن إن اقتصر الھدف من العمل على
جمع المال فإنه يفقد قيمته وتنعدم أھميته.
نفع فعلي
العمل خدمة ،والسلعة التي تستحق البيع يجب أن تتميز بالجودة وتكون ذات ٍ
لآلخرين.
عندما نخدم اآلخرين فإننا نساعد أنفسنا بنفس المقدار ألنھم امتداد لنا مثلما نحن امتداد لھم.
الشخص الراشد ال يقدم على أي عمل قبل أن يفكر برويّة.
عندما نمنح الخدمة فإننا نتقبل الخدمة أيضا ً ولو بصورة غير مادية.
لذلك فإن خدمة اآلخرين من خالل منحھم العون المالي أو النفسي أو األدبي تعني الحصول في
المقابل على الرضاء النفسي.
إن كل خدمة نقدمھا إلخوتنا البشر تق ّربنا خطوة من الوعي العالمي .فعندما يبدي اإلنسان
سع حدود الوعي
اھتماما ً صادقا ً باآلخرين يمتزج وعيه بھم ،أما المحبة غير المشروطة فتو ّ
نحو مشارف الوعي الكوني.
سون
إن ف ّكرنا بسعادة إخوتنا سيكون حظنا من السعادة وافراً ،وإن منحنا محبتنا لآلخرين سيح ّ
بقوتھا وسيتغيرون نحو األفضل.
التشبث األعمى والكراھية غير المعقولة كالھما عائق ضار في سبيل بلوغ مراحل متطورة من
الوعي .يجب أن نتعلم محبة الجميع ألن الكل عيال ﷲ.
وكل ما نقوم به من أعمال يجب أن يتم إنجازه عن طيب خاطر مثلما يجب أن نكون طموحين
في أداء أعمالنا.
عندما يمتلك الشخص رغبة صادقة وھمة عالية للقيام باألعمال بحب ورضاء وبدون كلل أو
ملل ،فإن النشاط الكوني ينساب بال انقطاع إلى جسمه ونفسه وإرادته معا ً.
من ال يسمح لفكرة الوھن واإلعياء بالتسرب إلى وعيه يتيح المجال لشحنات من الطاقة
اللطيفة وتيارات من النشاط الحيوي كي تشحن أعصابه وتنعش خاليا وأنسجة جسمه.
عندما ال يمتلك الشخص الرغبة في القيام بعمل ما يحس بالتعب من البداية ،ولكن عندما يمتلك
الرغبة يطفح كيانه بالنشاط والحيوية.
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من ينجز واجباته بھمة ورضاء يجد أن القوة اإللھية التي ال تنضب تعيله وتعضده.
بعض الناس غارقون في العمل بحيث ال يوجد لديھم متسع من الوقت الستبطان الذات والتمتع
بالحياة.
عندما نعمل ونبقي في نفس الوقت الفكر منھمكا ً بأمور إيجابية سنحس بقوة خفية تسندنا
وتمدنا بالمزيد من النشاط.
إن كان القلب مخلصا ً وأمينا ً في أداء الواجبات ستنفتح في وجھنا األبواب وتـُم َھد أمامنا
الدروب.
نسأله تعالى أن يباركنا كي ننجز أعمالنا بفرح ورضاء في مصنع الحياة.
وأن تلھم حكمته تفكيرنا
و تتراقص أمواج قوته فوق أنھار نشاطاتنا اليومية
غير قادرين على الرؤية بوضوح  ..كالديك المذبوح!
لكي نعرف كيفية اإلختيار الصحيح في أي ظرف أو موقف يتعين علينا توجيه ُحكمنا بقوة
البصيرة.
كلنا موھوبون بھذه الحاسة السادسة لكن معظم الناس ال يستخدمونھا .وبدالً من ذلك فإنھم
ى واألقل جدارة بالثقة ،ألن تلك
يعتمدون على تقارير من الحواس الخمس األدنى مستو ً
الحواس الخمس ال تزودنا دوما ً بمعلومات أكيدة يمكننا اإلعتماد عليھا في اتخاذ القرارات
الصحيحة.
سر األشياء
وباإلضافة لنطاقھا وقوتھا المحدودين ،فإن الحواس  -ومعھا الفكر المقيد باألنا  -تف ّ
طبقا ً لما تحبذه وتنبذه وليس وفقا ً لما ھو صحيح ويخدم في النھاية صالح اإلنسان.
وألن اإلنسان يبني قراراته على التقارير التي تزوده بھا حواسه وعلى االستنتاجات التي يخبره
بھا عقله المرتبط بالحواس فإنه غالبا ً ما يجد نفسه متورطا ً في أمور ال يُحسد عليھا.
أتمنى أن يأتي اليوم الذي يدرك فيه العالم بأسره أھمية توجيه الفكر يوميا ً نحو الداخل لبعض
الوقت ،التماسا ً للھداية وطلبا ً للعون من ﷲ } يَ ْھ ِدي َمن يَشَا ُء {} ..إسألوا تـُعطوا اطلبوا
تجدوا{.
عندما يفعل اإلنسان ذلك يصبح أكثر اتزانا ً وأكثر ھدوءاً وتمييزاً لألمور ،إذ تنفتح بصيرته
فيرى األشياء بوضوح ويتخذ القرار الصائب ،مثلما يتحرر من العادات المقيّدة والرغبات
الناشزة والعواطف المؤلمة والتعلقات الشخصية التي تدفعه للتصرف بكيفية ما دون التفكير
وإعمال الروية.
التمييز ھو كالبصيرة من حيث كونه ميزة من مزايا النفس ،يساعد المرء في معرفة األمور
التي ينبغي له أن يقوم بھا عندما يتعين عليه القيام بتلك األمور .تلك المزايا الروحية يمكن
تنميتھا بالتفكير الصحيح والتأمل على ﷲ.
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عندما تحجب الرغباتُ والعواطفُ تميي َز النفس تعمى البصيرة سيكولوجيا ً وروحيا ً }فَإِنﱠ َھا الَ
وب الﱠتِي ِفي آلصدور{.
صا ُر َولَ ِكنْ تَ ْع َمى ا ْلقُلُ ُ
تَ ْع َمى األَ ْب َ
وعندما تتسلط العواطف على الناس يعانون من الحيرة واإلرتباك فيتخبطون ويصبحون غير
قادرين على الرؤية بوضوح كالديك المذبوح!
العواطف تجعل الشخص متحيزاً في آرائه ونظرته لآلخرين ،وتش ّل القدرة على التفكير بصفاء
والتعامل مع الموقف بحكمة ورزانة.
عندما نتعلم كيفية فصل الحقائق عن آرائنا الشخصية ال يعود حكمنا متأثراً إلى درجة كبيرة
برغباتنا الذاتية .ولو تعلّم الجميع ذلك لكان العالم أكثر فھما ً وسالما ً مما ھو عليه اآلن.
البصيرة عادة ما تظھر في القلب .فعندما يشعر القلب بعدم ارتياح ،يدفع ذلك الشعور الشخص
للتفكير بأن ھناك خطأ ما ويتعين التعامل بحذر مع بعض األشخاص والمواقف.
فإن شعرت بالتوجس تجاه شيء ما ،أو رغبت بمعرفة الطريق الذي ينبغي أن تسلكه ر ّكز على
القلب.
وكلما تألبت عليك الھموم وحاصرتك المشاكل ضع فكرك على القلب وحاول أن تكون على
دراية بالمشاعر المنسابة منه.
احتفظ بالھدوء وسيغمرك فجأة شعور فائق
وسيظھر لك ﷲ من خالل بصيرتك الخطوة التالية
التي ينبغي أن تتخذھا في تلك اللحظة.
تغيير الطبيعة غير السوية لخاليا الدماغ
ال قدرة للمعالجين الروحيين العاديين أو للكھنة على غفران الخطايا أو تحرير الخاطئين الذين
ت روحية ليس أكثر.
يقصدونھم طلبا ً للنصح ،إذ كل ما يقدرون عليه ھو منحھم ْ
وصفا ٍ
أما العارفون با فقد بلغوا مراحل روحية متطورة جداً بحيث ال يكتفون بتقديم النصح الروحي
وحسب للخاطئين ،بل يمكنھم – بفضل ﷲ وعونه  -شحنھم بالقوة الروحية التي تحررھم من
نتائج أعمالھم اآلثمة.
ت أو نزعات
إن كل األعمال الصالحة والشريرة كامنة في خاليا الدماغ وتظھر على ھيئة عادا ٍ
صالحة أو شريرة في الفكر.
اإلنسان الذي يعاني من عادات غير سليمة بسبب خاليا دماغه المشحونة بقوة تلك العادات
يمكن تحرير نفسه بقوة اإلرادة والتأمل والدعاء الصادق والتأكيد اإليجابي المتواصل إلى أن
تتحول كل عاداته غير المرغوبة إلى عادات طيبة من السالم والھدوء.
الموجھة توجيھا ً صحيحا ً على تغيير الطبيعة غير السوية
ھذا يحدث عندما تعمل قوة الحياة
ّ
لخاليا الدماغ بحيث تصبح تلك الخاليا مفعمة بكل ما ھو طيّب وصالح وجميل.
وھذا يعني أن خاليا الدماغ المليئة باألفكار المغلوطة تكتوي بالنشاط الحيوي عند استجماعه
بقوة في الدماغ واستخدامه لألغراض النافعة النبيلة.
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الشخص المرتبط بقوة مع جسده المادي يستبقي على النشاط الحيوي منشغالً بعضالته
وحواسه ،لكن ذا الميول الروحية التأملية يُبقي عضالته وجسده في حالة من اإلسترخاء
الناشط ،وفكره بعيداً عن الحواس بحيث تكف قوة الحياة عن البقاء في الجھاز العصبي وتتجمع
في الدماغ.
لھذا السبب فإن التأمل ھو الوسيلة األنجع لروحنة خاليا الدماغ واستئصال جذور أية عادة غير
مرغوب بھا من الفكر.
العادة قوةٌ ،والناس يسيؤون استخدام تلك القوة باقتراف األعمال الشريرة بدالً من توظيفھا في
أعمال الخير.
إن الجھل ،وعدم التروي ،وعدم انتقاء المعشر الحسن ،وإھمال األعمال الطيبة ،كل ھذه غالبا ً
ما توقع الشخص في أشراك وشباك العادات السيئة الشبيھة بالرمال المتحركة التي تبتلع
السائر فوقھا رغما ً عن إرادته.
إن تأثير الصحبة ألقوى من قوة اإلرادة ومن التمييز السليم:
األنام لئيما ً  ..ربما أفس َد الطبا َع اللئي ُم(
تصاحب من
)ال
ْ
ِ
الحكماء يتصرفون تصرفا ً نبيالً دون مجھود ،أما محبو األذى فيبدوا أنھم مجبرون على القيام
بأعمال مشحونة بالضرر واألحقاد بفعل قوة العادة التي ترغمھم على مقارفة اإلثم وارتكاب
الشرور.
نسأله تعالى أن يلھمنا األفكار الطيبة
كي نبصر الخير والجمال
ونميّز بين النافع والضار
وكي نتوجه إليه
ونتأمل عليه
مصدر كل خير
وينبوع كل صالح
"يا جبل ما يھزك ريح"
الشخص المتزن يبقى – أثناء أداء واجباته – ھادئا ً رصيناً ،سواء كان الربح أو الخسارة من
نصيبه.
النجاح والفشل سيأتيان ال محالة في أوقات مختلفة بحسب قانون اإلزدواجية الكامنة في الجسد
والعقل والعالم .والشخص الذي يذ ّكر نفسه دوما ً بطبيعة روحه ھو أقل عرضة للمتناقضات
والتأثر بأوھام العالم.
على الراغب في تحقيق ذلك التوازن الداخلي أال يسمح لنفسه بأن تتلوث بالوعي الثنائي الذي
ھو من طبيعة الجسد .مثل ھذه الممارسة ھي صعبة وال شك ألن النفس التي تتعاطف مع الجسد
ساس تتقمص صفاته الصالحة والرديئة .وللتحرر من اإلرتباط مع حاالت الجسد المتقلبة
الح ّ
يجب أن يترفع الشخص عن الوعي الجسدي الذي ھو منبع كل شقاء.
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من يعش تحت رحمة الظروف يبتھج بالمتع والمسرات ويكتئب لأللم والمنغصات .أما ذو
البصيرة النامية فيبقى ھادئا ً رصيناً ،ال تھزه االضطرابات والبلبالت التي ھي لحمة الحياة
العادية وسداھا )يا جبل ما يھزك ريح(.
المتزن من الناس يبقى – أثناء الحزن واأللم – محتفظا ً بسكينة باطنية تحت الظروف المادية
والنفسية الطيبة والسيئة ،وإلى ذلك يمتلك القدرة على التعاطف مع اآلخرين والشعور
بشعورھم ومساعدتھم دون أن تطغى عليه ھمومھم ،وھكذا يستطيع بقوته النفسية تطييب
خواطر اآلخرين ورفع األسى والحزن عن قلوبھم .ومن خالل ھدوئه واتزانه يلقن اآلخرين
درسا ً مفيداً في عدم اإلنغماس في االنفعاالت العاطفية المدمرة.
الحكيم يرى الروح اإللھي في الجميع ،وإذ يتحرر من الرغبات األنانية فإنه يتقبّل بقناعة
ورضاء كل ما يأتيه من ﷲ للوفاء بحاجيات الجسد والعقل والنفس ،ويتحرر من قيود )األنا(
وال يشعر بالعداء نحو اآلخرين وال يح ّمل نظراته وكلماته اھتزازات مؤذية تعكر صفو الناس
وسالمھم ألنه يرى الروح اإللھي الذي يبحث عنه كامنا ً في الجميع.
وعندما يبلغ الھدف األسمى يصبح النجاح والفشل عنده سيان ،حيث يتالشى إحساسه
باإلزدواجية إذ يعثر على جوھر الوحدة الشاملة.
وإذ ينجز أعماله حبا ً

وخدمة لإلنسانية فإنه يبقى عديم التعلق على الدوام.

لبلوغ السعادة
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
كلھا أطياف وصور متعاقبة...
حدائق الورود
وأودية الدموع
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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 والبنود..
راية الحق وبنود البر والصالح
خفاقة فوق صروح روحي
وأقطار حياتي.
***
يجب مراعاة الحذر بدل الخوف .يجب اتخاذ التدابير الوقائية وبذل قصارى الجھد للتخلص من
أسباب المرض والتحرر من الخوف .الجراثيم موجودة وبكثرة في كل مكان بحيث لو راح
اإلنسان يرھبھا لعجز عن التمتع بالحياة .وحتى بالرغم من كل إجراءات الوقاية الصحية ،لو
تمكن الشخص من معاينة بيته تحت عدسة المجھر لفقد شھيته ورغبته في تناول الطعام.
مھما كانت األمور التي تخشاھا ،ح ّول فكرك بعيداً عنھا .اتركھا وعزز ثقتك به .الكثير من
ت بعد؟ وما دامت معظم
التألم عادة ما يكون بسبب القلق النفسي .لِ َم التألم والمرض لم يأ ِ
أمراض الناس ناجمة عن الخوف فإن تخلوا عن الخوف سيتحررون على الفور وسيكون
الشفاء فوريا ً .كل ليلة ،وقبل النوم ،أكد لنفسك" :ﷲ معي ،ومن كان ﷲ معه ال خوف عليه".
ح ّوط نفسك فكريا ً بروح الرب وطاقاته الكونية معتبراً أن أية جرثومة تھاجمك ستصعق .إن
تكرار "يا ﷲ يا قدير" أو "يا رب يا معين" بكل ثقة سيحميك ويقويك ويجعلك تشعر بالراحة
والصحة .إن تناغمت مع ﷲ ستنساب حقيقته إليك وستعلم أنك في جوھرك روح ال يمسه
العناء وال يحيق به الفناء.
كلما شعرت بالخوف ،ضع كفك على قلبك مالصقا ً للجلد ودلكه من الشمال إلى اليمين مردداً:
"يا رب ابعد ھذا الخوف عني وحرر فكري وعقلي من أي تشويش ".وكما توجد طرق
للتخلص من التشويش اإلذاعي ،ھكذا إن دلكت القلب باستمرار من اليسار إلى اليمين ،وإن
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ركزت باستمرار على فكرة إقصاء الخوف من قلبك سيزول الخوف بعونه تعالى وستشعر
بالفرح اإللھي يغمر كيانك بأسره.
الخوف يالزم اإلنسان على الدوام ،والتخلص منه ممكن بالتفكير با واإلحساس بحضوره.
اتكل على ﷲ وكن أصيالً في كل ما تفعله .المقلدون كثر ،فال تضف إسمك إلى قائمتھم الطويلة.
أتقن ما تقوم به وافعله بكيفية فريدة لم يسبقك إليھا أحد من قبل .المجال مفتوح لإلبداع ما
دامت الرغبة صادقة واإلرادة متوفرة .الطبيعة بأسرھا تتجاوب معك عندما تتوافق مع ﷲ.
غالبا ً ما يضع اإلنسان نفسه أوالً ،ولكن يجب أن نفكر باآلخرين ونساعدھم على قدر طاقتنا،
ونتمنى لھم الخير كما نتمناه ألنفسنا .عندما نفعل ذلك عن طيبة خاطر ومن قلوبنا نشعر
باتساع في دائرة تعاطفنا وبعمق وتعاظم األلفة بيننا وبين اآلخرين.
في بيئة عدد سكانھا ألف شخص ،لو تصرف كل واحد تصرفا ً وديا ً لكان لكل واحد  999صديقا ً.
ولكن إن تصرف كل واحد في تلك البيئة كعدو لآلخرين ،سيكون لكل واحد  999عدواً.
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 ال ُھدب 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
بل 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.
***
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اإلنسان مقيّد 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 حكمتك تسند فھمي وأن حياتي ھي قبس
من نورك ومظھر من مظاھر حياتك الكونية.
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َان{
سأَلَ َك ِعبَا ِدي َعنّي فَإِنّي قَ ِر ٌ
يب أُ ِج ُ
} َوإِ َذا َ
ﱠاع إِ َذا َدع ِ
يب َد ْع َوةَ ٱلد ِ
} "كل ما تطلبونه في الصالة مؤمنين تنالونه{
ھم عادة أسعد الناس
المحن والباليا ال تأتي لتحطم اإلنسان وتش ّل إرادته ،بل لتجعله يقدّر ﷲ حق قدره ويحترم
قوانينه التي من خاللھا يمكنه الحصول على السعادة الحقيقية.
ﷲ ال يرسل تلك التجارب القاسية ألنھا من صنع اإلنسان في المقام األول .وما على اإلنسان إال
إيقاظ وعيه من سبات الغفلة وابتعاثه من ظلمة الجھل إلى نور المعرفة.
في معظم األحيان تعدنا الحواس بقليل من المسرات الوقتية الزائلة لكنھا تمنحنا في النھاية
آالما ً ومعاناة طويلة.
أما الفضيلة والسعادة الحقة فال ت ِعدانا الكثير ،لكن في النھاية تمنحانا فرحا ً نقيا ً ودائما ً .لھذا
السبب أعتبر السعادة الباطنية الدائمة فرحا ً والملذات الحسية المؤقتة متعا ً.
إن كانت ھناك عادة سيئة تضايق اإلنسان وتقض مضجعه فللتخلص منھا يمكنه تجنّب كل ما
من شأنه أن يوقظھا أو ينبھھا ،دون التركيز عليھا بغية قمعھا .تلك ھي الطريقة غير المباشرة
لمكافحتھا .ولكن ھناك أيضا ً طريقة إيجابية مباشرة تكمن في توجيه الفكر نحو عادة طيبة
والعمل على تنميتھا حتى تصبح جزءاً من حياته يمكنه الركون إليه واإلعتماد عليه.
ذوو الخلق القويم ھم عادة أسعد الناس .فھم ال يدينون أحداً على مضايقات ومشاكل تحصل
أنفسھم ويعتبرون أنھم ھم المسؤولون عنھا شخصيا ً.
لھم ،بل يعزونھا إلى
ِ
ھم يدركون جيداً أن ما من أحد له القدرة على إسعادھم أو تكديرھم ما لم يسمحوا ألفعال وأقوال
اآلخرين وأفكارھم بالتأثير عليھم سلبا ً أو إيجابا ً.
الجامدون من الناس ھم غير سعداء .إنھم فاقدو اإلحساس تماما ً كالحجارة.
يجب أن يحيا الشخص بكل أفكاره ومشاعره وبصيرته وأن يكون يقظا ً ومتنبھا ً لكل ما يدور
حوله ،تماما ً كالمصور البارع الذي يتحين أنسب الفرص اللتقاط أروع الصور ألبھج المناظر.
سعادة اإلنسان الحقة تكمن في استعداده الدائم للتعلم والتصرف السليم والمحترم .وكلما ق ّوم
نفسه كلما ساعد في ترقية اآلخرين من حوله وإسعادھم.
السبب األساسي لآلالم
إن ارتباط الذات الروحية بالجسد والعقل وتحققھا معھما ھو السبب األساسي لكل آالمنا وقيودنا
وتقييداتنا وتقصيرنا وقصوراتنا.
وبسبب ھذا االرتباط نشعر باإلثارة كاأللم واللذة لدرجة ال يمكننا معھا اإلحساس بالغبطة أو
الوعي اإللھي.
فالدين في جوھره يشتمل على التالفي الدائم لأللم وبلوغ الغبطة النقية أو ﷲ.
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وكما أن صورة الشمس الفعلية ال يمكن رؤيتھا واضحة في سطح الماء المرتج ،ھكذا الطبيعة
الحقيقية المغبوطة للنفس الروحية )انعكاس الروح الكلي( ال يمكن فھمھا وإدراك كنھھا بفعل
أمواج االضطراب والقلق الصادرة عن تماھي النفس مع حاالت الجسد والعقل المتقلبة
المتغيّرة.
فكما أن الماء المخضوض يش ّوه صورة الشمس الحقيقية ،ھكذا يش ّوه الفكر المضطرب طبيعة
النفس الباطنية دائمة الغبطة بفعل ذلك التماھي أو االرتباط.
تقول كتب الحكمة الشرقية:
"إن استطعت أن تسمو على الجسد وأن تدرك أنك روح ،المتلكت الغبطة األبدية ،ولتحررت من
كل ألمَ } ".وقُ ْل َر ﱢب ِز ْدنِي ِع ْل ًما{
}وستعرفون الحق والحق يحرركم{
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
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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.
دالئل النظام واالتساق في كل مكان
المفكرون األوائل استدلوا بمالحظتھم أن كل إنسان ھو مزيج من المادة والعقل ،ونتيجة لھذه
المالحظة اعتقدوا بوجود قوتين مستقلتين :الطبيعة والعقل.
سق بكيفية معينة؟ لماذا إحدى ذراعي
بعد ذلك أخذوا يتساءلون" :لماذا كل ما في الطبيعة من ّ
اإلنسان ليست أطول من األخرى؟ ولماذا ال تتصادم النجوم والكواكب في الفضاء؟ إننا نبصر
دالئل النظام واالتساق في الكون حيثما نظرنا".
ومن ھذا المنطلق استنتجوا أن العقل والمادة ال يمكن أن يكونا منفصلين وفي نفس الوقت
يكون لكل منھما سيادة مطلقة ،إذ ال بد من وجود عقل واحد يضبط الكل.
وطبيعي أن يقود ھذا االستنتاج إلى فكرة وجود إله واحد ھو علة وأصل المادة والعقل معاً،
وھو موجود بھما وما وراءھما .إن الذي يكتسب الحكمة المطلقة يدرك أن كل شيء ھو في
جوھره روح ،مع أن ذلك الروح محتجب في المظھر ومتوا ٍر عن النظر.
من يمتلك المعرفة الروحية يبصر نور ﷲ متجليا ً في كل مكان.
والسؤال ھو :كيف تمكـّن الباحثون من العثور عليه في البداية؟
كخطوة أولى ،أغمضوا عيونھم للتخلص من االتصال المباشر بالعالم والمادة ،حتى يتمكنوا من
تركيز االنتباه بصورة كاملة على معرفة العقل الكلي الكامن خلف العالم والمادة معا ً.
لقد أدركوا بالبديھة أنه ال يمكنھم معاينة الحضور اإللھي في الطبيعة من خالل المدركات العادية
للحواس الخمس .وھكذا فقد بحثوا عن طريقة لإلحساس بوجوده داخل أنفسھم بالتركيز العميق
والدقيق عليه.
وأخيراً تمكنوا من غلق وإقفال كل أبواب ومنافذ الحواس الخمس ،مستغنين مؤقتا ً عن وعي
المادة استغنا ًء تاما ً .عندئذ أخذ عالم الروح الباطني بالظھور لھم واالنفتاح أمامھم .فللعظماء
الذين واصلوا بحوثھم الباطنية دون كلل أو ملل تجلى ﷲ أخيراً.
ضع قوة ﷲ خلف مجھوداتك
اطلق – ألغراض نافعة بنـّاءة – القوى التي في حوزتك ،وستحصل على المزيد .سر على
الطريق بتصميم راسخ ال يتزعزع وال يتراجع ،مستخدما كل مقومات وعناصر النجاح.
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اعمل على توفيق ذاتك مع قوة الروح الخالقة وستكون على اتصال مع العقل الالنھائي القادر
ى من المصدر الجبار
على إلھامك وحل كل مشكالتك .وستنساب إليك – دون انقطاع – قو ً
لكيانك الروحي بحيث ستتمكن من القيام بإنجازات وإبداعات رائعة في كل مجاالت الحياة.
يجب أن تجلس بسكون قبل البت في أي موضوع ھام ،ملتمسا ً العون والبركة من ﷲ .عندھا
ستدرك أن خلف قوتك تكمن قوة ﷲ ،خلف عقلك عقل ﷲ ،وخلف إرادتك إرادة ﷲ .ما دام ﷲ
يعمل معك فلن تحبط مساعيك ولن تفشل ،بل ستتضاعف قواك وتزداد قدراتك .وعندما تنجز
أعمالك لخدمة ﷲ ستحصل على بركاته.
إن كان عملك في الحياة متواضعا ً فال تعتذر عنه .كن فخورا ً ألنك تنجز الواجبات الموكولة
إليك من ﷲ .فھو يريدك أن تقوم بدورك على أكمل وجه .ال يستطيع الكل القيام بنفس الدور
الذي تقوم أنت به .فما دمت تعمل من أجل مرضاة ﷲ فإن كل القوى الكونية ستعمل بتوافق من
أجل سعادتك وإسعادك.
عندما تؤكد بأنك تريده عالوة على كل شيء ستتوافق مع إرادته .وعندما تطلبه دون توقف
مھما كانت العوائق التي تعترض سبيلك لتصدك عنه ،فإنك والحالة ھذه تستخدم إرادتك البشرية
أفضل استخدام ،وتستخدم أيضا ً قانون النجاح الذي كان معروفا للحكماء القدامى والذي يعرفه
أيضا ً كل الذين أحرزوا النجاح الفعلي .القوة المقدسة ھي في خدمتك ما دمت تبذل مجھودا
فعليا الستخدام تلك القوة المباركة من أجل إحراز الصحة والسعادة والسالم.
وإذ تحقق ھذه األھداف النبيلة ستسير على طريق معرفة الذات نحو بيتك الحقيقي في ﷲ.
السعادة معيار النجاح
يجب التأكد أوال ً من أن الغاية التي ترغب في تحقيقھا تستحق السعي في سبيلھا وأن الوصول
إليھا يستحق أن يعتبر نجاحا فعليا ً.
ما ھو النجاح؟ إن امتلكت الصحة والثروة وكان لديك مشاكل مع كل إنسان )ومع نفسك أيضا(
فحياتك ليست موفقة .الدنيا تصبح قاتمة والحياة عقيمة إن لم تعثر على السعادة.
عندما تفقد المال تكون قد فقدت القليل .وعندما تفقد الصحة تكون قد فقدت شيئا ً أكثر أھمية.
أما عندما تفقد السالم وراحة البال تكون قد فقدت أثمن كنوز الحياة.
لذلك يجب قياس النجاح بمعيار السعادة ،بالقدرة على التوافق واالنسجام مع القوانين الكونية.
فالنجاح ال يقاس أصال بالمعايير الدنيوية من صحة وجاه وقوة .ھذه األشياء بحد ذاتھا ال تمنح
السعادة ما لم تـُستخدم استخداما ً صحيحا .ومن أجل ذلك يجب أن يمتلك اإلنسان الحكمة ومحبة
ﷲ واإلنسان.
لقد منحك ﷲ المقدرة على مكافأة أو معاقبة نفسك باستخدام أو سوء استخدام عقلك وإرادتك.
فإن تجاوزت قوانين الصحة والرخاء والحكمة فستعاني حتما من المرض والفقر والجھل .لذلك
يجب أن تق ّوي عقلك وأن ترفض حمل األعباء النفسية والخلقية المتراكمة من السنوات
الماضية.
احرق تلك األكداس البالية في نيران مقرراتك المباركة الحاضرة ونشاطاتك البنـّاءة ،وستبلغ
آفاق الحرية.
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تتوقف السعادة – بعض الشيء – على الظروف الخارجية ،لكنھا تعتمد أصال ً على الحالة
النفسية .ولكي تصبح سعيدا ً يجب أن تمتلك صحة جيدة وعقال ً متزنا ً وحياة مزدھرة وعمال ً
مناسبا ً وقلبا ً شكورا ً ،وعالوة على كل شيء الحكمة ومعرفة ﷲ.
إن تصميما ً قويا كي تصبح سعيدا ً سيساعدك كثيرا ً .ال تتوقع أن تتبدل ظروفك ،محتسبا ً من
قبيل الوھم أن المتاعب تكمن بھا .ال تجعل التعاسة عادة قوية مستحكمة يصعب التخلص منھا،
مسببا بذلك األلم النفسي لك ولمن حولك.
إن من أكبر النعم عليك وعلى اآلخرين أن تكون سعيدا ً ومتفائال .إن امتلكت السعادة تكون قد
حصلت على كل شيء .السعادة معناھا التوافق مع ﷲ ،والتأمل يمنح القدرة على إحراز
السعادة.
العادات الفكرية :تعجيل أو تأجيل النجاح
العادات اإلنسان القدرة على تعجيل أو تأجيل نجاحه .ليست اإللھامات العابرة أو األفكار
المشرقة ،بل عادات اإلنسان الفكرية اليومية ھي ما يقرر مسار حياته.
العادات الفكرية ھي مغناطيس عقلي يجذب إليك صنوفا ً معيّنة من األشياء والبشر والظروف.
عادات الفكر الطيبة تمكـّنك من اجتذاب الفرص النافعة المواتية ،أما العادات الفكرية السيئة
فتق ّربك من ذوي الطباع والميول الدنيوية ومن ظروف غير مستحبة.
يمكنك إبطال مفعول العادات السيئة وشل قواھا بتجنـّب كل ما من شأنه أن يوقظھا أو ينعشھا،
دون التركيز المتواصل عليھا .بعد ذلك قم بتوجيه فكرك نحو عادة طيبة واعمل على تنميتھا
باستمرار حتى تصبح عنصراً ال يتجزأ من حياتك يمكنك الوثوق به واالعتماد عليه.
في داخلنا ق ّوتان متعاكستان في صراع مستمر :قوة تدفعنا لفعل ما ينبغي أن نفعله ،وأخرى
توحي لنا بفعل ما يتوجب علينا فعله من األمور التي تبدو أكثر صعوبة .الصوت األول ھو
صوت الشر ،أما الصوت الثاني فھو صوت الخير أو ﷲ.
وبفعل وفضل الدروس اليومية الصعبة سترى بجالء أن العادات السيئة تغذي شجرة الرغبات
المادية التي ال انتھاء لھا ،بينما العادات الطيبة تغذي شجرة األماني والطموحات الروحية
السامية.
يجب أن تركـّز جھودك أكثر فأكثر على التنمية الصحيحة للشجرة الروحية المباركة حتى تتمكن
يوما ما من قطف ثمار معرفة الذات الناضجة الشھية.
إذا استطعت تحرير ذاتك من كل أنواع العادات السيئة ،وإن تمكنت من القيام بكل ما ھو طيب
ونبيل محبة بالنبل والطيبة وليس ألن الشر يجلب الحزن والندامة فستنمو بالروح وستتقدم
على الطريق.
ستتحرر عندما تھجر عاداتك السيئة طوعا ً واختيارا .لن تتحرر إال عندما تصبح سيدا قادرا
على إصدار األوامر لمشاعرك وأفكارك وإرادتك كي تفعل ما ينبغي فعله ،حتى ولو كان ذلك ضد
رغباتك .في تلك القوة لضبط النفس والسيادة الذاتية تكمن بذور الحرية األبدية.
لقد ذكرت حتى اآلن عدة ميزات ھامة للنجاح :التفكير اإليجابي ،اإلرادة الفاعلة ،التحليل
النفسي ،روح المبادرة ،وضبط النفس .ھناك كتب عديدة تؤكد على واحدة أو أكثر من ھذه
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الميزات ولكنھا ال تعترف بالفضل للقوة اإللھية الكامنة خلف عوامل النجاح تلك .التوافق مع
اإلرادة اإللھية ھو العنصر األھم في تحقيق النجاح.
اإلرادة اإللھية ھي القوة التي تحرك األرض وما عليھا والكون وما فيه.
إنھا إرادة ﷲ التي تدفع النجوم في الفضاء ،وإنھا إرادته التي تحفظ الكواكب في مساراتھا
وتنظـّم دورات الوالدة والنمو والتحلل لكل صور الحياة.
جمرات األشواق
يا رب..
لتتوھج جمرات أشواقي لألبد بحضورك المبارك.
صع بھا صدر ذاكرتك
اقطف يا إلھي الحبيب لوتس محبتي من أوحال النسيان األرضي ،ور ﱢ
الدائمة التيقظ.
في محراب األفالك أسجد لك يا إلھي
لقد سمعت صوتك في أريج الورود
ولمست حن ّوك في رقﱠة الزنابق
وفي ھمس أشواقي كان حبك ھو المجيب.
إنني أعلم بأن ﷲ يمكن التعرف عليه بالتأمل وباإلدراك اليقيني لكن ليس بالعقل المشوش
المضطرب.
سأفتح عين ﱠي لغبطة التأمل وسأرى بأن الظلمة برمتھا قد تبددت.
سأبترد في غدير السالم اإللھي المخبوء خلف أسوار التأمل ،وسأجعل كياني الداخلي نقيا ً
بالتأمل بحيث ال تعبث به المؤثرات الخارجية المعاكسة.
سأستقبل كل يوم بالتأمل على العلي القدير.
في محراب السكون أكتشف مذبح سالمك
وعلى مذبح السالم أعثر على سرورك الدائم المتجدد.
دعني أسمع صوتك يا رب في كھف التأمل وسأعثر عندھا على السعادة السماوية الدائمة في
ذاتي ..وسيغمر السالم قلبي ويعم كياني ،سواء في السكون أو أثناء العمل.
كل نجمة بھية متأللئة في قبة السماء ،وكل فكرة نقية طاھرة،
وكل عمل نبيل ومأثرة جميلة ستكون نافذة منھا أرنو إليك يا إلھي الحبيب.
بتركيز ذھني تام وأشواق ال متناھية سأرسل وعيي عبر العين الروحية )بين الحاجبين( إلى
مملكة الخلود.
وسأحرر روحي من أسر الجسد وأمزجھا ببحر الروح األعظم.
ضرورة التحليل النفسي
ھناك سر آخر للنجاح ھو التحليل النفسي .فاستبطان الذات ھو مرآة فيھا تبصر خفايا وخبايا
عقلك التي بغير ذلك تبقى محجوبة عنك.
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قم بتشخيص نقاط فشلك وافرز نزعاتك وميولك الطيبة والرديئة.
استخدم التحليل الذاتي لتعرف أين أنت اآلن وما الذي تريد تحقيقه وما ھي العقبات التي تعيق
طريقك .حدد طبيعة عملك الفعلي واعرف ما ھي مھمتك في الحياة.
حاول أن تمتلك كل مقومات الشخصية األصيلة والنبيلة ،غير مدفوع بالميول واألھواء.
وإذ تحتفظ بعقلك متوافقا ً ومتناغما ً مع ﷲ ستتقدم بسرعة وبأمان واطمئنان على الطريق نحو
غايتك المنشودة .ھدفك األسمى ھو العثور على طريقك إلى ﷲ.
ولكن ھناك أيضا ً واجبات ومسؤوليات ينبغي إنجازھا والوفاء بھا في ھذا العالم.
اإلرادة المقترنة بروح المبادرة ستساعدك على تحديد تلك االلتزامات وانجازھا على أكمل وجه.
ما ھي روح المبادرة؟
إنھا مقدرة خالقة في داخلك :شرارة من المبدع الالنھائي يمكن أن تمنحك القدرة على ابتكار
شيء لم يبتكره غيرك أبدا من قبل .وھي تحفزك للقيام باألمور بكيفية جديدة وخالقة.
إنجازات الشخص الذي يمتلك روح المبادرة قد تكون رائعة ومدھشة كالشھاب الثاقب.
وإذ يبتكر – حسبما يبدو – شيئا ً من ال شيء ،فإنه يبرھن على أن ما يبدو غير مستطاع ھو
بالفعل ممكن باستخدام اإلنسان لقوة الروح األعظم الخالقة.
روح المبادرة واالبتكار تمكـّنك من الوقوف على قدميك ،حرا ً مستقال ً ،وھي إحدى ميزات
النجاح.
تنبيه أفكار النجاح
افرض أنك فشلت حتى اآلن ،فمن الحماقة أن توقف الكفاح معتبراً الفشل قضا ًء وقدرا.
من األفضل أن يموت المرء مكافحا ً من أن يوقف بذل المجھود ما دام بإمكانه إنجاز المزيد،
ألن جھوده ستستمر في حياة جديدة حتى عند موافاة األجل.
النجاح والفشل ھما النتيجة العادلة لما فعلته في الماضي ،إضافة إلى ما تفعله اآلن .لذلك يجب
أن تنبـّه أفكار النجاح من تجسدات ماضية وأن تشحنھا بالنشاط والحيوية كي تتمكن من
السيطرة على أفكار الفشل في الحياة الحاضرة.
المصاعب والمتاعب التي واجھھا الشخص الناجح قد تكون أكثر وأكبر من تلك التي واجھھا
الشخص الفاشل .لكن األول د ّرب نفسه على رفض أفكار الفشل جملة وتفصيال طوال الوقت.
يجب أن تح ّول ذھنك من اإلحباط والقنوط
إلى الفوز واالنتصار
من الھم إلى الھدوء
من الحيرة الفكرية والقلق النفسي إلى التركيز العقلي
من التشويش واالضطراب إلى السالم
ومن السالم إلى الغبطة الروحية المقدسة.
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عندما تمتلك ھذه المعرفة الذاتية
تكون غاية حياتك قد تكللت بالنجاح
وتحققت تحقيقا ً مجيدا
بعونه تعالى.
قوة الفكر
إنك تبرھن عن النجاح أو الفشل طبقا ً لنوعية وطريقة تفكيرك االعتيادي.
أيھما أقوى في حياتك :أفكار النجاح أم أفكار الفشل؟
إن كان تفكيرك سلبيا ً في معظم األوقات فلن يكفي التفكير اإليجابي بين الحين واآلخر الجتذاب
النجاح .ولكن إن فكرت باستقامة فستعثر على ضالتك وستبلغ غايتك ،حتى ولو شعرت أنك
محاط بظلمة كثيفة.
أنت الوحيد المسؤول عن نفسك .ما من شخص آخر سيعطي جوابا ً أو يدفع حسابا ً نيابة عنك
في اليوم األخير .إنَ عملك في العالم حيث وضعتك كرماك )نتائج أعمالك السابقة( يمكن أن
يقوم به شخص واحد ھو أنت .وعملك يعتبر ناجحا ً فقط عندما يخدم بصورة ما أخاك اإلنسان.
ال تستذكر أية مشكلة أو تداوم التفكير فيھا .دع المسائل تھجع بين فترة وأخرى وقد تحل ذاتھا
بذاتھا .ولكن عليك أال ترقد طويال بحيث تفقد القدرة على التمييز.
استعمل بدال من ذلك فترات االستراحة ھذه للتعمق في التأمل والوصول إلى آفاق ھادئة في
أعماق نفسك .عندما تتناغم مع نفسك ستتمكن من التفكير بصفاء في كل ما تفعله .حتى وإن
تشتتت أفكارك ستتمكن من استجماعھا وتصويبھا من جديد.
والقدرة على التناغم المبارك يمكن اكتسابھا بالجھد والممارسة.
األم بالنسبة للمعلم برمھنسا
محاضرة ألقاھا في عيد األم
لنحمل ھذا اليوم فكرة طيبة لكل األمھات الطيبات الالئي غذين أطفالھن بالعطف والحنان.
لم تُمنح محبة األم لنا كي تفسدنا بالتساھل والتغاضي ،بل لتلھم قلوبنا الرقة علنا نرقق قلوب
اآلخرين باللطف ونحرر النفوس المتعبة من ھموم العالم وقيوده .فالغارقون في المآسي
واألحزان ،الذين يعانون من مصائب ومصاعب جمة ھم بحاجة لفھمنا الرقيق وتعاطفنا الودي.
لقد حصلت على إشراقتي الروحية من خالل محبتي العظمى لوالدتي؛ فمحبتي الصادقة ألمي
كانت السبب األول في حبي المتعاظم  ،إذ حفزني ذلك الحب للبحث عن مصدره النقي،
فوجدته في ﷲ ينبوع كل خير وفضيلة.
األم أكثر رقة وتسامحا ً من األب .واألم ھي المثال النقي لحب ﷲ غير المقيد .لقد خلق ﷲ
ب أو بدون سبب.
األمھات ليعرب لنا عن محبته لنا بسب ٍ
إنني أعتبر المرأة مظھراً بشريا ً لألمومة الكونية ،وما يثير إعجابي في المرأة ھو حبھا
األمومي الصادق .الذين يبصرون في المرأة جماالً روحيا ً ومعن ًى ساميا ً تتيقظ بھم أحاسيس
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نبيلة وتنفتح أمامھم فضاءات إلھامية رحبة .فالحب الكوني يتسرب إلى قلب من ينظر إلى
المرأة نظرة تقدير واحترام ويعاملھا بمودة وإكرام.
لو لم يغرس ﷲ محبته في قلوب األمھات لما استطعن محبة أطفالھن ،ومع ذلك فالفضل يعود
أيضا ً إلى الوسيلة التي من خاللھا ينساب ذلك الحب .كل العظماء اختصوا أمھاتھم بمحبة
عظيمة.
البيت يمتلئ نوراً وبھجة وبركة لوجود األم فيه.
فلنحتفظ بشعلة محبة األم متقدة في قلوبنا على الدوام.
وتحية إلى كل األمھات الفاضالت في العالم
وإلى كل من يعاملھن معاملة نبيلة
إكراما ً لھن وعرفانا ً بفضلھن.
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