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نـا أن   عندما ندرك عبث الكلمات ، نكون قـد عرف        
 .وأننا بدأنا الحياة . حياتنا تسير نحو األعمق 

كل . إننا نعيش في الكلمات من الصباح حتى المساء         
كل شيء يجب أن يكون هادفا      . شيئ يجب أن يكون منطقيا      

في البحث عن الهدف واألشياء الهادفة ، تُفقد األهـداف ،           . 
تـذهب بنـا    . مثل الجزرة واألرنب ، يتبع بعضها البعض        

. لمات إلى حد أننا ال نمضي دقيقة واحدة بدون أن نـتكلم             الك
 .ال يوجد وقت للراحة من الكالم . نتكلم ونحن نيام 

ال يستطيع اإلنسان أن يقلـق      . الكالم هو جذر القلق     
بدون الكالم ، هل يستطيع ؟ حاول أن تقلق لمدة عشر دقائق            

مات لن تستطيع ، تزعجنا الكل    . ، بدون أن تتكلم كلمة واحدة       
أنت تعجبنـي ،    " عندما تقول   . الصداقة مبنية على الكالم     . 

أنت جميل ، أنت في غاية الرقة ، لم أصادف أحد في حياتي             
. تقع في الحب فجأة     " مثلك انتظرت أن أعرفك طوال حياتي       



أما عندما تسمع إهانة أو إيذاء للمشاعر فجأة تصبح الحيـاة           
 .لم يتغير شيء سوى الكلمات ، مظلمة 
لحياة سطحية جداً إذا بنيت على الكالم ، كل شـئ           ا

الجمال الحقيقـي   . عميق أو ذو مغزى ال تعبر عنه الكلمات         
 .والصداقة الحقيقية ليس لها كلمات 

هل سبق وأن جلسنا في صمت تام مع شخص نحبه          
نبدأ بالكالم ونـدمر كـل      . ؟ هل تتذكر ؟ ال ، نفتح أفواهنا         

تقود السـيارة   . مر بالكالم   نرى منظراً جميالً ونست   . جمال  
أربعـة أشـخاص وحـديثين      .وترى كم من األحاديث تدور    

 .ال أحد يستمع ! مختلفين ، األربعة يتكلمون معاً 
هل جربت أن تقود سيارتك بصمت ، تنظـر إلـى           

عقولنا مملـوءة   . الجمال ، الغروب ، التالل ، المحيط ؟ ال          
كسـبنا  هياج في الداخل ، صخب في الخـارج لي        . بالضجيج  

نسـتطيع نسـيان الضـجيج والثرثـرة        . مزبداً من الهدوء    
. الموجودة داخلنا بضياعنا في الموسيقى ، تلك أسهل الطرق          
. قد يعطينا الضجيج الخارجي راحة مؤقتة وبعض الهـدوء          

فـي  . لقد أصبحنا غير حساسين للضـجيج وال لألصـوات          



الصمت يصبح وعينا مرهف ، وخال من التوتر وحساسـين          
 .وات لألص

. بالصمت ، نستطيع سماع الطيور وإيقاع غنائهـا         
هل الحظـت   ! ظاهرة رائعة في الخلق   . إنها متقنة ، شجية     

اإليقاع بغناء العصافير ؟ ليس لدينا الصبر وال الوقت الكافي          
كما العصافير لدينا موسيقى إلهيـة  . لنستمتع بغناء العصافير   

 .في أجسامنا ونحن غير مدركين لها 
عندما نميز أن الكلمات فارغة من      .  سطحية   الكلمات

المحتوى ، نكون قد خطونا نحو األعمق في الحياة والوجود          
ماذا تريد من أصدقائك ؟ كلماتهم ، حديثهم ، أم وجودهم ؟            .

، هكذا  " المرافقة  ! " ال نعلم ، ألننا لم نفكر  ماذا نريد منهم           
ا وأن  إننا نعرف أننا نستطيع أن نكون مـع أصـدقائن         . نظن  

الصـمت لغـة    . نكون مبتهجين بدون أن نقول كلمة واحدة        
 .في الصمت تستطيع التواصل بشكل أعمق . المحبين 

يستطيع الفيلسـوف أن    . حضورك ينبئ عما أنت به      
قد . يعطي محاضرة في الحب ولكننا لن نشعر بشعور الحب          

يكون فكراً ولكن ال شئ في الداخل ، أما عندما تكون محبـاً             



حب ، من غير أن     ’  من يراك سيعرف أنك في حال      فإن كل 
 .تتفوه بكلمة واحدة 

المحاضرون في الحب يترجمون شعورهم ، سمعت       
! هذه السيدة طُلقت ثالث مرات      . محاضرة لسيدة عن الحب     

لماذا ال تجلسـين    " قلت لها ،    . وكانت غير سعيدة ومتوترة     
ـ           ب مع نفسك ، تتأملين ، وتجربين الصمت لتعرفي أنك الح

تجاوزي الكلمات لتتعرفي على جوهرك     " وتكوينك هو الحب    
نحن ال نسمح لعقولنا أن تتعمـق قلـيالً         ". ، الذي هو الحب     

كيف إذن يستطيع الحب أن يظهر؟ لقد       . وتغوص قي أنفسنا    
كن بسيطاً ، بريئاً ، ومن خـالل قـوة          . كان يوماً رائعاً لها     

 .الحب تصل إلى مبتغاك 
عندما تنظر إلى الجمال ،     . ل  الشيء نفسه مع الجما   

تشعر بشيء في داخلك ، تتفتح طاقة الحياة عندك مثل تفـتح            
عندما ترى ذلـك الجمـال      . مثيرة ، مبهجة    . أزهار الربيع   
ترى فتاة جميلة أو شاباً جميالً ، شعر جميل ،          . تريد امتالكه   

أنف جميل ، عينان جميلتان ، وجه جميل ، تشعر بالجمـال            
تريد . ينتابك شعور بالبهجة    " هذا جميل   " ول  في داخلك ، تق   

في هذه اللحظة يصبح الجمال     . أن تستحوذ على هذا الجمال      



ترى زوجات جميالت يبحث أزواجهن عـن نسـاء         . قبحاً  
أزواج تبحث نسائهن عن رجال جميلين ذو كتفين        . جميالت  

. أعرض أو أنف أطول ، أي شيء يظنون أنهم ال يملكونـه             
 . هذا ؟ إلى أين سيؤدي

لم يعد  . في اللحظة التي تملك الجمال ، تجعله قبيحاً         
ونستمر في البحـث عـن جمـال آخـر ،           . له ذلك البريق    

إذا كنت ممن ال    . وتمضي الحياة في الجري وراء هذا الوهم        
يبحثون عن الجمال ، لن يكون هناك سـحر وال فـرح وال             

. فيها  جمال في الحياة ، تصبح مثل جذع شجرة ميتة ال حياة            
 .كل شيء يصبح كئيباً وبدون هدف 

إذا لـم نستسـلم     . عندما ترى الجمال ، استسلم لـه        
اهللا هو الجمال ، كيف نمتلك ما هـو         . للجمال نريد امتالكه    

عندما نرى أن الجمال فضيلة ، فإن شعور التملك         . أعظم منا   
الجمال فتي ، والحياة فتية تحب المرح       . لهذا الجمال سيختفي    

 .هذا هو الفرح . ه من قلق بما في
 
 



عندما نميز هذا ن تكون حياتنا ليست كئيبة وتكـون          
يظن البعض أن الممارسـات     . الممارسات الروحانية ممتعة    

وجه . نجلس بوجه متهجم    . الروحانية يجب أن تكون جدية      
هـذا  . مقطب أكثر ، روحانية عالية ، وتطور روحاني أكبر          

 .غير صحيح 
نحن نصنف  . للجمال تبدأ بالصمت    التجربة الحقيقية   

كثير من الناس يظنون أنهم يحبون   . نظن أننا محبين    . الناس  
لكي . لكن ال شيء بالداخل ، ذلك الحب الذي كان ، اختفى            . 

نبقي نبع الحياة في داخلنا ، يجب أن نمنح أنفسنا وقت للنظر            
 .في أعماق النفس 

هـذه  .. شاب ألماني لم يتمكن من مصادقة أي فتاة         
مشكلته يستطيع أن يصادق بسهولة ولكن تنتهي الصداقة بأيام         

ال يتوقـف  . كان يتكلم كثيـراً    . لم يكن يعرف السبب     .قليلة  
يسأل السـؤال   . لم يكن يتيح فرصة ألي إجابة       . عن الكالم   

من الطبيعـي   . ويجيبه هو ، وسؤال آخر وإجابة أخرى منه         
لـن  . ه أو يـذهب     إما أن يغلق أذني   . أن ال يتحمل أحد هذا      

يريـد أن  . يهمه أن يغلق الناس آذانهم ألنه ال يريد أن يسمع      
 .يتكلم فقط 



 
ال تعرف اللغـة    . في أحد البرامج قابل فتاة إيطالية       

لـذلك تزوجـا وال     . األلمانية وهو ال يعرف اللغة اإليطالية       
من المفيد أنكما لم تتعلما لغـة       " قلت لهم   . يزاالن متزوجين   

كان عليه أن ينظر    " .بطريقتكم  " تم تعيشون معاً    أن. بعضكم  
هذه الطريقة تعطي المسـافة     . بالقاموس ليخبرها ماذا يريد     

 .من الصمت 
نستطيع أن نتواصل   . نستطيع أن نتواصل بالصمت     

نفقد الكثير من الجمـال     . يوجد بها الكثير    . من خالل قلوبنا    
انبـاً  دع كل شـيء ج    . إذا لم نعش هذه المسافة من الصمت        

إلى النجـوم ، إلـى      . وانظر إلى السماء لمدة عشرة دقائق       
. ال تقل هذه الوردة أجمل ، فقط قل أنهـا جميلـة             . الورود  

 .هناك أشياء كثيرة في الحياة 
إذا رأيت الجمـال    . الجمال يوصلك باهللا ، بالعظمة      

 .ونمت العظمة في داخلك ، وتم التسليم ، فقد ازدهر الحب 
 
 
 



  : ?     
 

ما هي . هل تظن أنك تحت سيطرة نفسك ؟ هذا وهم        
سيطرتك ؟ هل قلبك تحت سيطرتك ؟ هـل أفكـارك تحـت      
سيطرتك ؟ هل جسمك تحت بدون ما هو محـيط بـك ؟ ال              

. ال شيء تحـت سـيطرتك        .إزاءهمتستطيع أن تفعل شيئاً     
 .إنه وهم . يجب أن ال تخاف من فقدان السيطرة 

. " موال ناصر الدين حلم أنه ساوم على شراء سيارة          
قال موال  " سأعطيك ألف وتسعمائة وثمانية وتسعون دوالراً       

سأعطيك ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون     . " لم يقبل البائع    . 
إذن سأدفع ألفا دوالر وهذا سعر      . " لم يقبل البائع      ." دوالراً  
 باسـتياء ألن    وشـعر . عندها استيقظ من النـوم      . " نهائي  

سأعطيك ألفـا دوالر    " ثم أغلق عينيه وقال     . الصفقة لم تتم    
حتى فـي األحـالم     ." دعنا نكمل الصفقة    . وأشتري السيارة   

هذا لتعرف أن ال شـيء      . لدينا حب التملك ، إنه في أعماقنا        
إذن الخوف من أن تفعل أي شـيء حـول          . تحت سيطرتنا   

ى شجاعة فائقة لكـي     ولن تحتاج إل  . فقدان السيطرة سيختفي    
 .استرخي فقط . تفقد السيطرة 



 
من . األشياء تحدث لوحدها    . نظن أننا نمسك القمة     

الممكن أن يكون في هذا قليل من التطرف ، ولكنه يثير لديك            
أنظر بعمق إلى األحداث التي حصـلت       . العديد من األسئلة    

تجد أنها حدثت جميعها لتكون فـي هـذا         . معك في حياتك    
رأيت ؟ ما حدث معـك طـوال        .  الذي أنت به اآلن      المكان

 .ما عليك إال أن تراقب . حياتك قد حدث من تلقاء نفسه 
قلت أن ما على اإلنسان إال أن يراقب ، هل          : سؤال  

 هذا ما يجب علينا أن نفعله؟
إذا أردت أن ترتب حياتك     . هل الحظت ؟ إنها فكرة      

ـ          . بطريقة معينة    ائبة ،  تأتي لك فكـرة ، وتـرى أنهـا ص
ولكنك لن تستطيع أن تتصرف ، قبل       . وتتصرف بناء عليها    

تستطيع أن تفكـر بمـا تعرفـه        . أن تظهر لك هذه الفكرة      
وعندما تعرف ، ما الحاجة للتفكير بما تعرف ؟ التفكير هو           .

 .سبب القلق 
 
 



سمعت كثيراً عن مدى تأثير التفكير اإليجابي على 
عندما يظن الناس . تئاب أنا أقول ، إنه سبب االك. اإلنسان 

أنهم يفكرون بالطريقة اإليجابية لمدة ثالث أو أربع سنوات ، 
فإنهم سيكتئبون حتما في السنة الرابعة ، ألن ما كانوا 

كلما " أنا إيجابياً ، يجب أن أكون إيجابياً " يفكرون به دائماً 
 .حاولت أن تفكر بإيجابية ، كلما غصت بالسلبية 

هي اآللية الدقيقة للنفس ، ما هـو        الناس ال تدرك ما     
تحـاول أن تفكـر     . ما هو العقـل     . جوهر وجود اإلنسان    

فـي  . بإيجابية وترى إن كان هذا سيؤدي بك إلى اإليجابية          
. الحقيقة أن التفكير اإليجابي هذا سيخلق عندك تفكيراً سلبيا          

نشعر بالخوف وينقسـم   ، شيء في أعماق نفسك يبدأ بالغليان       
سأكون في حالة جيدة    . إيجابياً  " قسم يقول   .سمين  العقل إلى ق  

هناك . ما هي الحالة الجيدة ؟ لن تتمكن من فعل أي شيء            ." 
تحاول أن تقول في عقلك     . مكان في وعيك ينزل إلى األسفل       

، ولكن يوجد شيء آخر     " أنا بحالة جيدة ، أنا بحالة جيدة        " ،  
 أصـناف   يبدأ الخوف بالصعود ن وتبدأ جميع     . في أعماقك   

 .الثنائية والصراع بالظهور 
 



 
تعلمـت طريقـة    . هذا ما حدث مع إحدى النسـاء        

أنا سعيدة ، أنا سعيدة ، أنا       " التفكير اإليجابي بمعنى أن تردد      
هذا مـا   . " ال يستطيع شيء أن يمس سعادتي       …سعيدة دائماً 

ولكنها . هي ليست سعيدة    . حصل ، قتل ابنها بحادث سيارة       
لم يحدث شـيئاً ،     . أنا سعيدة   . " ر اإليجابي   استمرت بالتفكي 

أنـا سـعيدة ، اهللا   . توفي ابني ، ماذا في ذلـك       . ماذا يعني   
من الممكن أن تقول هذا في الدقائق األولى     " يحبني ويباركني   

في التفكير اإليجـابي لـن      . ولكنها ستبكي في الدقائق التالية      
ال " ول لهـا    أنا أق . تتمكن السيدة من رؤية الحقيقة كما هي        

احزني ، ابكي ، اصـرخي ،       . تقلقي على سعادتك يا سيدتي      
عندما عاشت حزنهـا ، اسـتطاعت أن        ." كوني مع حزنك    

 .تستريح وتشعر بالسعادة في الوقت المالئم
 
 

قد يصل  . التفكير اإليجابي قد يحدث أثراً في البداية        
إلى بعض المناطق في داخلنا ولكن على السطح ، أمـا مـا             

كـم نسـتطيع أن     . من قمامة في الداخل يبقى كما هو        يظل  



ستجد أن كل   . نبقيها هناك ؟ يوم ، شهرين ، سنة أو سنتين           
نعم ، لقد جاء بنتيجـة      " تقول في نفسك    . شيء على ما يرام     

. ال تحتاج ألن تفكر بإيجابية      . عندها تبدأ القمامة بالتعفن     ." 
يأتي ويذهب  .ب  التفكير مثل السحا  . بجب أن نتجاوز التفكير     

الذي . راقب وسترى أنك دخلت في حيز آخر من الوجود          . 
 .هذه هي الحرية . هو أنت الحقيقي 

مـاذا  . في نشاطاتنا نختبر األفكار السـلبية       : سؤال  
على أي حال ، هل لدينا      . نفعل في عدم ضغطهم إلى األسفل       

ة ؟  الخيار في االستفادة من األفكار اإليجابية أو األفكار السلبي        
 هل نستطيع االستفادة من األفكار اإليجابية ؟ 

متى نستطيع أن نختار ، إذا كانت األفكار قـد أتـت       
وألفكـار السـلبية    . وذهبت ؟ األفكار اإليجابية أتت وذهبت       

 .عندما يذهب الشيء ، ال معنى الختياره . أتت وذهبت 
في بعض األحيان نمسك بها ، بالرغم مـن         : سؤال  
 . في أن نحتفظ بالفكرة أو ال نحتفظ بها أن لدينا الخيار

اآلن ، هذا هو االختيار ، أن نفكر بأن لدينا الخيار ،            
لن تختار عندما يكـون     . الخيار معناه تشويش    . هو عبودية   

ذهنك صافياً إنه مثل خيار أن تدخل من الحائط أو تدخل من            



ولـذلك فوجـود شـيء مفيـد ،         . ليس هناك خيار    . الباب  
. سأختار بين السعادة والشـقاء      " لن نقول   . ياً  سيعرف تلقائ 

هل هناك خيار في هذا ؟      ." سأختار بين محبة الناس وكرههم      
مهما كانت  . التفكير بأن لدينا الخيار يجعلنا عبيداً       . هذا وهم   

حياتنا سهلة ، مهما تطورنا ، عندما يكـون الـذهن صـافياً             
ن وعنـدما يكـون الـذه     . الشك في ذلك    . ستعرف طريقك   

 مشوشاً سيكون االختيار خاطئ 
كيف تعرف أنك مسير أم مخير ؟ عندما تأتي فكـرة           

أردت . هـذه إرادتـي   " إليك وتكون حسب ما حدث ، تقول        
أما عندما تأتي فكرة إليك وال تكـون        ." ذلك وحصلت عليه    

 هل رأيت ؟." هذا قدري " حسب ما حدث ، تقول 
و العزم  هل تستطيع أن تقوم بعمل بدون فكرة ؟ ما ه         

قد نسميها عزم أو نسميها     . ؟ ما هي قوة اإلرادة ؟ إنها فكرة         
كتبت مجلدات في موضـوع القـدر والعـزم         . قضاء وقدر   

والحقيقة البسيطة لم تعـرف بعـد بأنهمـا         . والعالقة بينهما   
 .إنها أفكار تسبح في الضمير . مجرد أفكار 

 
 



متى تكون معرفة األحداث قبل وقوعهـا أو        : سؤال  
 نبؤ بالمستقبل مفيد إذا كان كل شيء ليس فيه أي خيار ؟الت

 المكان ، فوق العقـل      –إذا صعدت قليالً فوق الوقت      
المفكر ، تستطيع أن ترى الماضي ، الحاضر ، المسـتقبل ،            

عندما تكون في الداخل    . إنه مثل مدينة كبيرة     . كل األوقات   
ـ     . ال ترى المدينة بأكملها      تطيع وعندما تركب الطائرة ، تس

وبـنفس  . رؤية المدينة كلها ، الشوارع ، الطرق السـريعة          
. نستطيع  رؤيته من مكان أعلى       . الطريقة هو مشهد الحياة     

مـا هـو    . لذلك نستطيع القول أنه ال توجد عزيمة أو قـدر           
هذه هـي الحريـة     . وما يحدث ، يحدث     . موجود ، موجود    

 .الكاملة 
وأكثـر  كيف أستطيع أن أثق بنفسي أكثـر        : سؤال  

 بغض النظر عما يفكر به اآلخرون؟
ال حاجة لك بأن تثـق      . سأقول لك ، ال تثق بنفسك       

. إنها غير مفيـدة     " ثق  " يقول الناس   . بنفسك وال باآلخرين    
ولذلك أقول ، ال تثق بأحد ، ال تثق بأي شيء ال تستطيع أن              

إنك جميل جداً ،    " قال لك شخص    . تثق بأي شيء في العالم      
الناس . سيستغلونك  " إنك قبيح   " واليوم بقول لك    " .إنك رائع   



إننا لم  " ، الذين أمضيت معهم سنوات ، سيقولون لك فجأة ،           
ماذا كنت تفعل طوال العشرين     ." نفهم بعضنا ، لم نتفق أبداً       

سنة ؟ عشرون سنة تلزم كي تدرك أنكما لم تتفاهما فـي أي             
 .وقت ؟ هذا غريب جداً 

القوانين بالدول تتغير   . يء  ال تستطيع أن تثق بأي ش     
من يعلم ؟ ربمـا ستصـبح       . روسيا أصبحت ديموقراطية    . 

لم يتصـور أحـد أن      .الواليات المتحدة األمريكية اشتراكية     
السنة الماضية ، السـنة التـي       . روسيا ستصبح بلداً منفتحاً     

ال تستطيع أن تثق بالناس من      . قبلها ، واليوم األشياء مختلفة      
ال .  زوجتك ، ال تستطيع أن تثق بأطفالك         حولك ، زوجك أو   

 .تستطيع أن تثق بجيرانك 
. تخدعك في كل دقيقة . ال تستطيع أن تثق بحواسك 

. تراها ترتفع عالياً ثم تنزل إلى األسفل . تنظر إلى الشمس 
حاسة . تبدو كأنها تدور حول األرض وهي ليست كذلك 

 إناء ماء إذا وضعت قلم في.البصر تعطيانك معلوما خاطئة 
عيناك ترى انحناء القلم بوضوح ، . ، سيبدو أنه منحني 

تأكل شيئاً حلو . عيناك تخدعانك . وأنت تعلم أنه ليس كذلك 
كيف ممكن أن . المذاق وبعدها تشرب الشاي مع السكر 



ال ! سيخبرك بعدم وجود سكر في الشاي ! يخدعك لسانك 
 !تستطيع أن تثق بلسانك 

أذناك تقول أنـه هـدوء      . ذنيك  ال تستطيع أن تثق بأ    
كل محطات اإلذاعة   . ،ولكن هناك أصوات عديدة في الغرفة       

حاسة السمع عندنا محدودة    . واألمواج الكهرومغناطيسية تمر    
 .تعطينا معلومات خاطئة عن الصمت والضوضاء . 

حاسة اللمس تخدعنا ، هل سبق وأن قمت بتجربة 
 إناءين من الماء ، الماء البارد والحار في المدرسة ؟ تأخذ

أحدهما حار جداً واآلخر بارد جداً ضع يديك االثنتين بهما 
ستجد أن الماء . لمدة دقيقة ومن ثم اعكس وضع اليدين 

ال تستطيع أن . البارد أصبح حاراً والماء الحار أصبح بارداً 
 .تثق بحاسة اللمس 

ال تستطيع أن تثق . ال تستطيع أن تثق بعقلك 
طيع أن تثق بمعدتك تشعر بأنك على ما يرام ال تست. بجسمك 

، تأكل قطعتين من البيتزا وقطعتين من البوظة المثلجة ، في 
لقد كنت بخير في اليوم . اليوم التالي تكون في السرير 

 .السابق ، ولكنك اليوم لست على ما يرام 
 



 
هذا الجسم الذي تهـتم     . ال تستطيع أن تثق بجسمك      

هار، تعطره ، تلبسه أجمل الثيـاب ،        بتفاصيله ، تنظفه ليل ن    
ببساطة سيتخلى عنـك ألـيس      . سيخدعك في يوم من األيام      

كذلك ؟ ال تشعر باألذى عندما يحاول البعض ، صـديقك أو            
تريد أن تعيش فتـرة     ! صديقتك أن يخذلوك جسمك سيخذلك      

أطول ، تريد أن تعمل أشياء أكثر ، ولكن جسمك ال يسـمح             
ن أمضوا حياتهم في حركة زائدة      بعض الناس ، مم   .لك بذلك   

ألنهم لم يتعلموا   . ، عند تقدمهم بالسن يصبحون غير سعداء        
الراحة طوال عمرهم ، لم يفهموا أبداً معنى الراحة والهدوء          

يريدون أن يكونوا في حركة دائمة ولكن أجسامهم ال توافق          . 
يصـبحون غيـر    . ال تسمح لهم بالحركة التي يريـدونها        . 

 .بسبب انشغالنا الزائد طوال الحياة هذا . سعداء 
إما أن تصل   . لذلك لن تستطيع أن تثق بأي شخص        

إلى الثقة المطلقة ، وتثق بكل شيء ، أو أن ال تثق بأي شيء              
 .، هذا سيؤدي بك إلى نفس النقطة 

 
 



 
  

 
א:א

؟ א
 

. البرعم ، يصيح زهرة     عندما يتفتح   . الحب الحقيقي   
الزهـرة ال   . عندما يتفتح القلب يصبح فوق مستوى البشـر         

. ينكسر البرعم ليصبح زهرة     . ما يتفتح هو البرعم     . تتفتح  
. ما كنت تظن أنه الحب ، لم يكن حبـاً           . ينكسر إلى األحسن  

القلب المكسـور يعنـي     . في الحب الحقيقي ال يكسر القلب       
 .مطالب مكسورة 

ع الحب أن ينكسر ؟ ال يستطيع الحب أن         كيف يستطي 
والحـب  .هل يستطيع الماء أن ينكسر ؟ الماء سائل         . ينكسر  
الشـيء القاسـي    . كل ما هو سائل غير قابل للكسر        . سائل  

 .هش ويستطيع أن ينكسر 
يحمل أوراق الشـجر ،     . الحياة كلية ، مثل الجدول      

، أحيانـاً    ،أحياناً البجع ، أحيانـاً السـمك         الضفادعأحياناً    



ال يأبه بمـا    . األوساخ وفضالت الصناعة ، يحمل كل شيء        
. أنت زهرة ، سوف ال أحمـل سـواك    " هل يقول     . يحمل  

إذا . الجدول ال يميز أبـداً      " أنت غصن ميت ، لن أحملك ؟      
إذا . أذبت أشياء رائعة ، مثل الحليب ، في المـاء سـيحمله             

رات ، سـتجري    ألقيت قاذو . أذبت أوساخ في الماء سيحملها      
 .الحياة مثل النهر . معه 

ال تعطي أهمية كبيرة لما حدث ، إذا أعطيت أهميـة           
. مثـل الحجـر     . لذلك ، إذا تعلقت بالماضي ، ستبقى هناك         

 .ستغرق 
ستصـبح  . تبقى في مكانها    . األحداث مثل األحجار    

انطلـق  . ال تزعج نفسك بهـا      . دعها تذهب   . خفيفاً بدونها   
الحياة مليئة باألحداث ، بعضـها      . امضي  و. فوق األحجار   

سار ، وبعضها غير سار ، بعضها جيد ، وبعضها غير جيد            
في كثير من األحيان تفعل شيئاً ، وبدون قصد ، تسبب ألماً            . 

تهتم أن ال تؤلم اآلخرين ، وبالرغم مـن ذلـك ،            . لآلخرين  
نفـس  . أحياناً وبدون وعي منك ، تؤلم النـاس         . ستؤلمهم  
. تنكسر قلوبهم أو ينكسر قلبك      . طبق على اآلخرين    الشيء ين 

 .ليست هذه طبيعة الحب الناضج أو العقل الناضج 



 
 

عندما تقابل صديقك ، أو شريكك مرة أخرى ، تكلم          
معه ، كأن شيئاً لم يكن ، كأن هذه هي المرة األولـى التـي               

صحيح أنكما كنتما شريكين    . ال تحتاج لتقديم تفسير     . تقابله  
. لوقت ، وحصل شيء ، سواء أردنه أم لـم تـرده             لبعض ا 

كن لطيفاً  . تقابلتم مرة أخرى ، تكلم معه       . ال يهم   . انفصلتما  
عش كـأن ال    . ليس لك أعداء في العالم      . كأن شيئاً لم يكن     

 .أعداء لك 
الصعوبة تكمن في أننا نعبر عن حبنا كثيراً عنـدما          

عبير عنه لقد   نعبر عن الحب بكثرة ، سوف ال نجد المزيد للت         
أنت جميلة ، أحبك    " قد تقول   . أصبح فارغاً   . قلنا كل شيء    

ال . ال شيء يحـدث بالـداخل       . إنها كلمات ، أفكار     " كثيراً  
نحاول أن نعطـي فكـرة      . شيء يتدفق ، ال نقوله بإخالص       

عندما ال يكون هناك دفقاً     " . نعم ، حقيقة أنا أحبك      " لآلخر ،   
نه ال يزال هناك حباً وأن هذا الحب        من الحب ، فإننا نُظهر بأ     

ولكننا نعرف جيداً أن ما حصل قبالً لم يعد لـه           . في ازدياد   
 .نحن من نالحظ تلك الحقيقة .وجود 



أنا مسؤول عـن    . " هم مسؤولون حبي    " ال نقول ،    
التغيير حصـل   .ال أشعر به غداً     . أشعر اليوم بالحب    . حبي  

على الـذات ، هـو      التركيز  . اآلخر ليس مسؤوالً    . عندي  
قد يفكر المرء ملياً ، كيـف اسـتطعت أن          . طريقنا للتطور   

عنـدما  ! " أحب كل هذا الوقت ، كل دقيقة ، كـل حيـاتي             
يصبح الحب  . يتحرر المرء من حمله الثقيل على قلبه وعقله         

فوق مستوى البشر ، مثل براعم األزهار ، مثل زهرة جميلة           
بة في التفكير به طوال     يكون لديك الرغ  . عندما تجد الحب    . 

الوقت ، تالزمهم ، تحاول أن تحتفظ بحبهم لك ، أو تحـاول             
جهودك في محاولة االحتفاظ بحبـك أو       . أن تظهر حبك لهم     

 .إظهاره هو سبب المشكلة 
أحبـك  " ال حاجة ألٍي كان أن يعتقد بكذا أو كـذا ،            

قد يحتاجون مزيداً مـن     . إذا فهموا ذلك فقد فهموه      ." كثيراً  
المحاولة إلقناع شخص ما ، تقلب األمور رأساً على         . وقت  ال

 .عقب 
ال تحاول  . الحب الحقيقي هو عندما تشعر أنك محب        

محاولتك أن تظهر حبك ، لن تمكنـك        . أن تثبت هذا الحب     
 .من أن تكون محباً أكثر مما أنت عليه 



لذلك عندما نعبر عن الحب كثيراً يصبح قصير 
. تزرعها وتحتفظ بها في األرض . إنه مثل البذرة . العمر 

يمكنك أن تحب شخصاً بطريقة ال . ال تعبر عن حبك كثيراً 
ماذا يحدث ؟ . احتفظ بحبك كأنه سر . يعرف أنك تحبه 

ستدمر " أحبك … أحبك " بقولك . سيزهر حبك في عملك 
 .هذا الحب 

تشعر بالحب بوجوده   ." أحبك كثيراً   " ال يقول الحب    
نظراته ، في كل كلمة تستطيع أن تسمع أنها         في نفَسه ، في     . 

. هذا هو الحب المسـتنير  . الوجود هو الحب    . مليئة بالحب   
أينمـا جلسـت ، تمـأل       . ال يظهر بالكلمات ولكن باالهتمام      

حتى الكراسي واألركيه ،وكل ما فـي  . المكان بذبذبات الحب  
 .المكان يمتص ذلك الحب 

نك مرتاح  الحب الحقيقي هو أن تعرف أنك محب وأ       
لهذا الحب ، ال تحاول إقناع اآلخر أنك تحبـه ، ال تحـاول              

 .شرح نفسك كثيراً 
 
 



. لكي تنبت البذرة ، يجب أن تكون داخـل األرض           
الحب الحقيقي ، مزيج من العواطـف       . لتُنبت أول ورقة لها     

إمـا أن ال  . ال يوجد إال طريقتان . فيه كل شيء  . والشعور  
يستطيع الحب أن يأخذ    . أن تحبه    تبالي بشخص أو أن تستطيع    

فمن الممكن أن ال تبالي بشخص أو أن تسـتطيع          . أي نكهة   
فمن الممكن أن   . يستطيع الحب أن يأخذ أي نكهة       . أن تحبه   

هل رأيت ؟ إنك تغضـب      . تكون غاضباً من شخص وتحبه      
. وال تغضب من شخص ليس لك عالقـة بـه           . ممن تحب   

 . منه عندما يكون الشخص قريب إليك تغضب
الالمباالة . الالمباالة أو الحب     –إذن ، هناك طريقتان     

عندما تموت الالمباالة فيك ، تـرى أن كـل          . تعني الجمود   
ولذلك ال نحاول أن    . كلنا محبين   . إنسان منا متصل باآلخر     

 .نحن طبيعيين . نصل أنفسنا 
أن تتلهف لكي تجعل شخصاً يحبـك ، يتلـف تلـك            

كن تواقاً ألن تحب هذا الشخص وأن       . هذا مهم جداً    . المحبة  
 . تهتم به 

 
 



 ماذا نفعل ؟: سؤال 
ببساطة ابتسم ، لقد عبرت ، لقد ابتسمت وسـمحت          

طبيعة الحب تحتاج تجاوبـاً مـن       . لهم أن يصبحوا محبين     
عندما تشعر بالحب ، ترغب في أن يشـعر         . الطرف اآلخر   

 . وهم يحتاجون لبعض الوقت   . الطرف اآلخر بالحب نحوك     
. ال تتعجل في التعبير عن حبك       . يحتاجون لقليل من النفَس     

 قد يشعرون باالختناق 
. إنها دائماً هكذا ، دع المحبة تُزهر مـن داخلهـم            

الحب الحقيقـي لـيس     . سيحدث هذا ، باالنتظار ، استرخي       
 .متعجالً وهو ليس قلقاً إنه مريح ، ويعرف 

ـ         . ر  ال يستطيع البعض أن يتحمل حب الطرف اآلخ
ولكن الحـب الكثيـر يشـعرهم       . ليس هناك خطأ بالشريك     

هـذا  . ال يتركونهم وال يعطونهم مسافة ألنفسهم       . باالختناق  
سـحر  . مبادرتك تصبح أضـعف     . ما عنيته بالحب الكثير     

 .الحب يضيع ، وهكذا يزهر الحب في القلب 
لـم  . زوجان متزوجان حديثاً حضرا إحدى دوراتي       

 عينيه وذلك لكـي يطمـئن علـى         يستطع الزوج أن يغمض   
وكان دائـم   . زوجته إن كانت تقوم بالتأمل بالشكل الصحيح        



وكان دائـم  . االهتمام إن كانت تقوم بالتأمل بالشكل الصحيح     
االهتمام إن كانت زوجته قد تعلمت شيئاً أم ال ، إذا كانت قد             

. أم ال ، هي ليست دائمـا الزوجـة   " كريا " تعلمت  التنفس    
 .مستقل هي إنسان 

ما هو الحب الحقيقي ؟ الحب الحقيقي هو أن تعرف          
أن تنتمي لهم وينتمون لك وال يكون لدبك        . نفسك أنك محب    

نعـم ،   ." يجب أن تعرف ذلك     . شك أن كانوا يحبونك أم ال       
هل تعرف ماذا سيحدث ؟ حتى لـو لـم          " كل شخص يحبني    

. يكن هناك حب أو كان هناك بعض الشك ، سيختفي كلـه             
 .هو السر هذا 

أعلم عندما يقابلني الناس يكونون لطفاء ولكن عندهم        
ال آخذ أية مالحظة ببساطة أعـرف أنهـم         . كثير من الشك    

أنا فقط أعرفـه    . جزء مني ، ال أعمل أي جهد ألعرف هذا          
. إنهم مثل أصابع يدي     . إنهم ينتمون إلي    . إنهم جزء مني    .

حنـي ال فـرق     تقبل إصبعك مهما كان ، طويالً أم قصيراً من        
إصبعي طويل ، إصبعي رفيع ، إصـبعي        " ال تقول   . لديك  
إنه جزء منك   . لم تقطعه   . لقد آذيت عينك بإصبعك     ." كبير  

. 



 ما هو البحث عن الذات ؟: سؤال 
البحث عن الذات هو أن ترى الناس جمعـيهم مثـل           

 .كلهم دمى . ال يوجد إنسان بشخصية ثابتة . الدمى 
كل شخصية  . خصيات ثابتة   ال يجب أن ترى أنهم ش     

من الممكن أن يقول لك شخص طيب ما يغضبك إذا          . تتغير  
كان من المفروض أن تغضب ، سواء كان بسبب الذبـذبات           

إذا كان لديك كارما جيدة مـن       " . الكارما" الصادرة عنك أو    
الممكن أن تتلقى المساعدة من شخص غير طيب وأن يكون           

ت أناساً ارتكبوا عدد مـن      هذا صحيح ، لقد رأي    . لطيفاً معك   
هـم يسـاعدون    . الجرائم ولهم أعمال نبيلة وأعمال رائعـة        

 .الناس فعالً 
على بعد ثالثون كيلومتراً من مدينة دلهـي ، هنـاك       

وصل هذا المجرم مع خمسـة أو       . قرية فيها مجرم معروف     
كنا حوالي مائة شخص ، نرتل      " . األشرم  " ستة آخرين إلى    

دقهم وسكاكينهم ، وعندما تكلمـوا مـع        جاء المجرمون ببنا  . 
مع أن رجالنا كانوا يقطرون     . رجالنا كانوا في غاية اللطف      

كنـا  . عرقاً وقد أصابهم الخوف والدوار تحسباً لما سيحدث         



بعيدين عن مدينة دلهي ثالثون كيلو متراً وال توجد وسـائل           
 .اتصال مناسبة 

دخل المجرمون على مجموعة الرجـال الخـائفين ،         
. أنكم تفعلون شيئاً رائعاً ، سنعمل أي شيء يرضيكم          " الوا  وق

لقـد تكلمـوا    ." سنفعل ما تطلبونه خدمة لكـم       . وسندعمكم  
تستطيع أن ترى قلوبهم الطيبة حتـى فـي         . بطريقة لطيفة   

وبـذلك تـرى ردة فعـل       . قسوتهم وما يحملونه من أسلحة      
 .كلهم دمى . اآلخرين نحوك هو ما تستحقه 

خص رائع ، لطيف ، مـا يؤلمـك ،          قد يقول لك ش   
إنك معه وحدة   . والحقيقة هي أنه ال يستطيع أحد المساس بك         

أنا مـن   . الحب الحقيقي هو أن ترى نفسك باآلخر        . واحدة  
يجلس بشكل فالن أو فالن ، ولكن فالن مرة مضطرب ومرة           

هو . هو أنا من يجلس هناك باسم فالن        . قلق وأخرى سعيد    
هذا هو البحث عن    . كلهم أنا   . األدوار  أنا من يلعب كل هذه      

تمعن في ذلك جيداً ، هذا جسد       .هو أن ال ترى فرقاً      . الذات  
ولـذلك  . الوجود واحد   . أقرب قليالً ، وهذا جسد أبعد قليالً        

عندما يميز العقل هذه الوحدة الواحدة ، يتالشى الجسم المحدد          



جزء هذا جزء مني ، وذاك      .كل إنسان هو أنا ، جزء مني        . 
 .مني ، وتلك جزء مني 

هذا الجسم أقرب   . أنظر إلى أنك في الوحدة الواحدة       
كل جسم سيفنى والروح هـي      . قليالً ، ذلك الجسم أبعد قليالً       

إذا . لن يكون هناك فرق بين جسد فالن وجسد فـالن           .الباقية
استطعنا أن نميز ذلك ونحن على قيد الحيـاة ، هـذه هـي              

ال يوجد شيء غير هـذا  . الحقيقي االستنارة ، هذا هو الحب     
 .، كل روح هي أنا ، وكل روح من اهللا 

كـل  . نحن جميعاً في محيط واحد اسـمه الوجـود          
ولذلك فإن هـذا    .األجسام هي أغطية تحتوي على ماء واحد        

ال . هذا متعلق بالحيـاة الـدنيا       .االسم وهذا الشكل هو وهم      
ـ            ه ، ولكـن    أعني أن فالناً من الممكن أن يقوم بما تقـوم ب

الخبرات الشخصية والمعرفة الدنيوية ضرورية للعيش فـي        
هذه الدنيا ، ولكن روح الحقيقة هي أننا جميعاً وحدة واحدة ،            

في الحياة الدنيا نستطيع أن نشـعر بالوحـدة         . ال يوجد فرق    
عنـدها  . الواحدة ، بالصالة وما شابه ذلك من تأمل وترتيل          

. خر الذي هو أنـت      تملك الثقة في نفسك وفي أي شخص آ       
سوف لن تستمر بالقلق بما يفكر به هـذا أو ذاك عنـك ، أو               



كل هذا الهراء   . ماذا تستطيع أن تفعل كي تجعلهم مرتاحين        
هناك الكثير من الهراء أن تجعل شخصـاً يشـعر          . سيزول  

 .ستستريح . أفضل أو يفكر أحسن 
ال تستطيع  . تُسِلم أنك محب    . هذا هو الحب الحقيقي     

عل ذلك ولكن تستطيع أن تكون محباً في ذاتك الحقيقيـة  أن تف 
من الممكن أن تتصرف في بعض األوقات كأنـك لسـت           . 

ألنك أصالً خُلقت موصوال    . كذلك ، ولكن هذه ليست الحقيقة       
فلذلك ال تتوقـع أن يـرى       . الحب طبيعتنا   . بالحب األكبر   

. الحب الطبيعـي    . الناس حبك ، ألنك ستحطم الحب األكبر        
هل يحبني فالن مثلما أحبه ، أو هل يشعر         " ا خطر ببالك ،     إذ

هذا الشك الذي يحدده عقلك يجعلـك       " نحوي بشكل مختلف ؟   
ولذلك ال تأبـه بمـا      . تبدأ بالتراجع   . تبدأ بمالحظة األشياء    

فأنـت تشـعر    . مهما كانت ردة فعلهم     . يفكر به اآلخرون    
ض ، ولذلك   نحن ننتمي لبعضنا البع   .إنها مشكلتهم . بحبك لهم   

. إذا كان عليك أن تصفعه ، اصفعه        .تصرف على هذا النحو   
هذا كل ما هناك ال يعني      . افعل أي شيء تشعر أته صحيحاً       

بال ، إنك تهتم ، ولكن هذه التصرفات تأتي         . هذا أنك ال تهتم     



وألنك منتم له ، لن يكون تصرفك بأي حـال          . بشكل عفوي   
 . هو ردة فعل لما قام به 

 
 

ب الحقيقي ال تنتظر استجابة الشخص اآلخر       في الح 
إذا احتـاج   . هذا هو الحب    . إنها ظاهرة ليس لها استجابة      .

. ال تنتظر أي استجابة     . الحب إلى استجابة ، يصبح تجارة       
تجلس ، تتكلم ، تتحـرك ،       . كن كتلة من الحب     . أنت محب   

 .تفعل أي شيء هذه هي الحرية 
 

ما يجري في حياتنا ؟     ب" الكارما  " ما عالقة   : سؤال  
 وكيف نستطيع أن نتعامل معها ؟ وماذا يحصل لها ؟

 
تواصلك معهـم   . ما تحتاجه هو الصلة بالمستنيرين      

عندما تشعر أنك ال تستطيع فعـل أي        " . كارما  " تُحطم أي   
شيء بهذا الشأن وأن لديك عبئ ثقيل ال تسـتطيع تحملـه ،             

ذ هذا العـبء    عزيزي المعلم ، ساعدني ، خ     " وقل  . استسلم  
 " عني 



 
 

سـتجد أن حملـك     . في هذا الوقت يأتي دور المعلم       
 .الثقيل قد تالشى ببساطة 

هل تعني أن طلبنا ينبغي أن يكون بحضور        : سؤال  
 المعلم أو بأي وقت كان ؟
 .في القلب وفي العقل . نعم ، بأي وقت 

 



   
    

 
 

الحكيم عنده أربعة طرق لممارسـة      يقال أن الرجل    
 ،     "ساما "حياته العملية والروحانية ، تسمى 

 " .داندا " " بيدا " " دانا " 
لكي تتعامل مع الناس في هذا العالم ، لكـي تكـون            

وتعني التعامـل   " . ساما  " حكيماً ، نستخدم األسلوب األول      
ـ     . بطرية سلمية ومتفهمة     . ى  وعندما ال تعمل الطريقة األول
 .نلجأ إلى الطريقة الثانية 

، تعني دعه يحدث ، بمعنى أن نسامح ونترك         "دانا  " 
عندما ال يميز الناس إعطائهم مسافة ، تأتي الطريقة         . مسافة  
 .الثالثة 

، تعني ، اجعل هناك فرق ، إذا تخاصم معك          "بيدا  " 
جميع المشاكل تظهر بسبب نقـص فـي        . شخص تكلم معه    

تواصل بطريقة الئقة ، وتحـدثت معهـم        إذا تم ال  . التواصل  
ولكن عندما ال يجدي ذلك نفعـاً ،        . بمحبة ، تصفو النفوس     



إذا أخطأ معك شـخص ، تجاهـل        . بنفس المحبة ، تجاهلهم     
دعهم يالحظون خطأهم   . خطأه ال تأخذ هذا الخطأ باعتبارك       

تفهمك وعدم قيامك بأي شيء تكون قد تركت الخطأ يمضي          
عندها تبـدأ باسـتخدام     . درك خطأه   ، مما يجعل المخطئ ي    

إذا ما وجد هذا الشخص في مجموعة من الناس ، ال           .الفرق  
 .تهتم به ، ذلك يجعله يدرك خطأه 

في هذه الخطوة ال تلجأ إلى إظهار الفرق بالتعامل ،          
في حياتنا نستخدم هـذه     . هذا مهم جداً ويجب أخذه باالعتبار       

هذا ليس عن   . باشرة  نبدأ بإظهار الفرق م   . الطريقة مباشرة   
أما إظهارنا الفـرق عـن وعـي ،         . قصد ، إنه من الداخل      

 .سيفهم الحساس 
تعنـي عاقـب ، هـي       " دانـدا   " الطريقة الرابعة ،    

إذا لم يكن المخطئ حساساً حتى إلظهـار        . الطريقة النهائية   
الفرق ، ماذا تستطيع أن تفعل ؟ امسك العصا وعاقب ، ربما            

 .سيميزون 
 
 



ربعة تنطبق على حياتك الروحانية ، على       الطرق األ 
الشجاعة المحافظـة   " ساما  . " ولكن بتسلسل آخر    . وجودك  

إذا انتابنا إحساس مبهج ، ماذا يعنـي ؟  . على رباطة الجأش    
إذا انتابنا إحساس غير مبهج ، مـاذا        . راقب ذلك اإلحساس    

التأمـل ،   . خذه بشجاعة   .يعني أيضاً ؟ راقب ذلك اإلحساس       
ولكـن إدراك   . ، هما الشجاعة في العقل وفي الروح         اليوجا

 .الشجاعة تكون صعبة لكثير من الناس 
تعني أن تترك ما يزعجك ، " دانا " الطريقة الثانية 

ماذا . ذلك الذي ال يستطيع أن يضعك على مقعد الشجاعة 
يزعجك ؟ شعور بالذنب لفعل باطل قمت به أو شعور أناني 

 هذين الشعورين هما في هذا أي من. لقيامك بعمل عظيم 
العقل الكلي ، بكل ما فيه من فضائل ورذائل ، تخلص منه ، 

 .استسلم 
الطريقـة الثانيـة    . االستسالم يعني نوع من الحرية      

هي أن تستسلم لما يزعجك ويسبب لـك اآلالم ، مشـاكلك ،             
العالم بحاجة لجسمك ولما تملك     " هناك حكمة تقول    . تعاستك  

أعطب العالم ما يريد ، وأعط الكون ما        . ك  والكون يريد عقل  
تذهب إلى أي مكان في العالم وتقـول        ." أعطه عقلك   . يريد



عندي عقل رائع ، هل تأخذه ؟ ال تطلب مني         " ألي شخص ،    
يقـول  . ال أحد يكترث بعقلك     ." أي شيء غير عقلي الجميل      

أن له أقل   ." أنا أطلب منك الشيء الذي ال يريده أحد         " المعلم  
أرخص ما تستطيع شراءه اليوم هو العقـل        .ر في السوق    سع

حتى لو أنفقت بعض النقود إلصـالحه ، ال أحـد           . البشري  
أنت تعطي عقلك وتعطي طبيبك النفسي أجوره فوق        . يريده  
ال ، احـتفظ    " هل تأخذه من فضلك ؟ يجيب النـاس         . " ذلك  

 ."بقمامتك لنفسك 
ـ " يقول لقـد    . يزعجك  . عقلك هو مشكلتك     ت عمل

لقد فعلت أشياء غيـر     " يرفعك عالياً ثم بقول     " أشياء جيدة ،  
ماذا فعلت ؟ أتت فكرة وكنـت       . يدفعك إلى األسفل    ." جيدة  

هل " غير واٍع وتصرفت وأتت فكرة ثانية وكنت واٍع وقلت          
كـل مـا    . ثم أتت فكرة أخـرى      " يجب أن أتصرف أم ال ؟     

، ستؤدي  إذا كان هناك عدم راحة في داخلك        . يحدث طبيعياً   
إلى أفعال سلبية ، أما إذا كان هناك استرخاء وحريـة فـي             

 .ليس هناك فرق . الداخل فستؤدي إلى أفعال إيجابية 
هذه المعاناة لـن    . األعمال السلبية تسبب لك المعاناة      

األعمال اإليجابية تسبب لك بعـض      .تذهب بعد وقت    . تدوم  



 بمـا   أي عمل تقوم به تشـعر     . وتذهب بعد وقت    . السعادة  
ال يمكن أن يسـتمر أي      . يؤدي إليه ثم يذهب ما شعرت به        

مهما كانت األعمال الجيدة التي تقوم بها لها        . شيء إلى األبد    
أن ذلك كمثل شراؤك لتذكرة سينما ، مهمـا         . وقت وتنتهي   

كان الفيلم ، كوميدياً أو مأساويا ،جيداً أو سيئاً سينتهي أيضـاً      
ية في أن تخرج من صـالة       خيارك الوحيد هو أن لك الحر     . 

 .العرض إذا كان الفيلم غير جيد 
اشتريت تذكرة الدخول إلى قاعة عـرض الفـيلم ،          

هذه ! أترك قاعة العرض    . واآلن تشتكي أن الفيلم ليس جيداً       
إذا أردت أن تبقى أو ال تبقى ستخرج مـن قاعـة            . معرفة  

لقد بدأ الفلـم اآلن سـتمكث لمـدة         . العرض على أية حال     
ستخرج وفـي اليـوم     . ن أو ثالث ساعات ثم تخرج       ساعتي

. هذا هو النسيان    . التالي ستشتري تذكرة لدخول نفس الفيلم       
. نسيت من أي صالة عرض خرجت ، وأي فـيلم شـاهدت             

وهاأنت اآلن تقف بالصف مرة أخرى ، لنفس الفيلم ، متأمالَ           
 .هذا ما يحدث . أن ترى فيلماً أفضل 

 
 



التسليم من أكثـر المعـاني      . م  ، تعني التسلي  " دانا  " 
التسليم ليس عبودية ولـيس     . التي تُفهم خطأ في عالم اليوم       

. التسـليم هـو حـدث       . شيئاً تستطيع أن تفرضه على أحد       
عنـدما  . التسليم يحدث بدافع الحب ، بدافع االمتنان والثقـة          

طرد الخوف يحدث   . يكون هناك خوف ، أطرد هذا الخوف        
إذا بقيت هناك أية شكوك ، ال تفعل        . يم  الثقة ، هذا هو التسل    

ال . ستزول الشكوك   .أي شيء ، فقط راقب ، تنفس ، تأمل          
 .توجد أية طريقة أخرى للتخلص من الشكوك 

األول الشـك فـي     .هناك أربعة أنواع من الشكوك      
ال أظن أن هذا لي ، ال يزال لدي الوقت ، يجب أن             " نفسك ،   

الوقت المناسب ، ال أستطيع     ربما ال يكون هذا     . أبطئ قليالً   
الشك في  . كل هذه الشكوك هي شك بالنفس       " أن أملك هذا ،     

قدرتك ، ماذا تعرف عن قدرتك ؟ ليس لديك معرفـة عـن             
 .لذلك تشك في قدرتك . قدرتك 

هل هذه الطريقة مقبولة مـن      . "هناك شك بالطريقة    
كذا وكذا ؟ هل هذه الطريقة سليمة ؟ هل هذا من التقاليـد ؟              

 هذه الطريقة صحيحة ؟ هل من الممكن أن تسبب لي أذى            هل
 .أنت تشك بالطريقة المحددة " ؟



 
 

راقب التـنفس ،    " يقول المعلم   . وهناك شك بالمعلم    
. " ثم تفكر هل هو مدرك ؟ هل يراقب تنفسـه           !" كن مدركاً   

 .إنك تشك بالمعلم !"ال يبدو أنه يفعل ذلك ، يبدو أنه يراقبنا 
ك في النجاح ، تشك في تجربتـك        وأخيرا ، هناك ش   

حضر إلى إحدى محاضراتي رجل يرتبك من أي        . الخاصة  
" ال أعـرف ،     " أجاب ،   " ما هي تجربتك ؟     " سألته  . شيء  
" ال أعـرف    " أجاب  " هل أخذت قدراً من الراحة ؟       " سألت  
هناك احتمال واحد ، إما أن تكون متعباً أو أن تكون           " قلت ،   
" سألت ، هل أنت هنـا ؟        . " ال أعرف   " قال ،   . " مرتاحاً  
المضحك في األمر أنه ال يعرف حتـى        ." ال أعرف   " قال ،   

الشك ." إنك مستنير ، لقد أخذت هذا مني        " قلت ،   . أنه هنا   
هل هذا مـن    . هل هذه حقيقة أم ال      " في أن لك تلك التجربة      

هذا هـو   " وحي خيالي أم ماذا ؟ هل من الممكن أن أنجح ؟            
 .جربة الشك بالت



وعندما تـأتي   . الشكوك األربعة تلك ، تعيق تقدمنا       
هذه الشكوك إلى العقل ، أترك هذا الجزء من العقل الملـيء            

 .بالشكوك ، واستسلم 
! هذا الجزء المليء بالشكوك ، حمل علـى رأسـك           

كيف تستطيع أن تحكم ؟ إنك تحكم       . أنت تحكم على األشياء     
ولذلك كـل   . خاص  من خالل وعيك الخاص ، من إدراكك ال       

 .ما تراه في الشخص اآلخر ، هو رؤيتك لنفسك 
جـاء  . شخص أناني يتعارك مع أي شخص يـراه         

معلمي ، لقد جمعت حولك أشخاصاً أنانيون جداً        " وقال لي ،    
كيف عرفت ذلك ؟ إنك ترى نفسك باألشـخاص         " قلت ،   . " 

. إنك أنت األناني وترى أي شخص آخـر أنـاني           .اآلخرين  
ن أفهم إذا كان شخص واحد أناني ، اثنان أو ثالثة           أستطيع أ 

ولكنك إذا وجدت أن كل أن كل من حولي أنانيون ، فإنـك             . 
 .وهو الذي عرف بطبيعته األنانية . " ترى نفسك 

تستطيع أن  . العقل يرى من خالل عينه الخاصة به        
إنـه يشـك    . تثق بأي شيء في العالم ما عدا عقلك المرتاب          

. تي مثل هذا الشك ، إسقاطه يسمى التسـليم          عندما يأ . فيك  
 .إسقاط الحكم على األشياء 



الشكل الثاني للتطور الروحاني ، هو العطاء " دانا " 
بدون التسليم وبدون الحب تكون . الذي يشمل المغفرة أيضا .

وتستطيع . تستطيع أن تتعلم طريقة . العبادة والتأمل جافتين 
أنا " قد يقول لك أحداً .خرىأن تجمع أكثر من طريقة مع األ

أي شيء فعلته ." أعرف هذه الطريقة ، لقد مارستها من قبل 
. سابقاً ، وتشعر أنك تفعله للمرة الثانية ، لن تكون فعلته 
 .عندما تقوم بعمل ما ، يجب أن يكون جديداً بالنسبة لك 

الحـب هـو    . الحب يجعل تجربتك جديدة وحيويـة       
. ، تقدمك ، نموك إلى األمـام        مصدر حياتنا ، يدفع طريقك      
. هذا حب قديم أجربـه اآلن       " عندما تحب شخصاً ، ال تقول       

." لقد جربت الحب سابقاً ، وقد أصبح اآلن قـديماً وخـامالً             
هناك شيء واحد يبقى جديد وحيوي إلى األبـد ، هـذا هـو      

أي شيء تفعله ، افعله بحب ، حتى ولو كنت تحمل           . الحب  
إنه هام  . الحب هو نفسك    . تي أمامك   العصا ، أحب العصا ال    

 .جداً تستطيع ذاكرتك أن تحبس وتعيق حبك 
ال . عندما تتجول ذاكرتك هنا وهناك ، دعها تتجول         

أينما تريد أن تذهب دعها     .ال تحاول إجبارها    . تحاول منعها   
إن " ال تقـول    . هذه هي المغفـرة     . اتبعها وأعدها   . تذهب  



عقلي . عبت وسئمت من عقلي     لقد ت . عقلي مليء بالسخافات    
!" هذا شيء سيئ    . يجعلني أشعر بالغيرة ، وأنا ال أريد ذلك         

من الجهل أن يذهب عقلي   " قل  . سامحه  . ال تبدأ بكُره عقلك     
. عندها لن تخلق قتاالً مع عقلك     ." إلى مثل هذه األمور الغبية      

 .في معظم مشاكلنا ، مشكلتنا هي أننا نتحارب مع عقلنا 
، تعني الفرق ، فـرق بـين        " بيدا  " الرابعة  الطريقة  

لم ندرك من . هذا الجسم أجوف وفارغ     . الفاسد وغير الفاسد    
تستطيع أن تضع الجسـم     ! قبل أن داخل أجسامنا فراغ كبير       

عندما تراقـب الجسـم يظهـر       . بأكمله داخل مغلف صغير     
عندما تراقب ،   . إحساس مريح ، ويظهر إحساس غير مريح        

 .ذلك سيختفي كل 
. االستنارة ليست أن تكون عندك بعض األحاسـيس         
. يذهب الكثيرون لتعلم تقوية مصادر الطاقـة فـي الجسـم            

مـاذا  . أو تلـك    " الشاكرا  " يحاولون هنا وهناك لتقوية هذه      
تستطيع أن تفعل   . يفعلون ؟إنهم يتعبون في بعض األحاسيس       

كن يقوم المختص بوضع اإلبر في أمـا      . ذلك بالوخز باإلبر    
تتحرك إلى األعلى   . ستتألم وتصرخ وتأخذ الطاقة     . مختلفة  

بضع عقلك لو هله    . تشعرك الطاقة بالحيوية    . وإلى األسفل   



ال شيء أعمق من هذا     . هذا كل ما هنالك     . في هذه اللحظة    
 .ال تعرف ذاتك أو وجودك الذي هو مكان ، فراغ وامتالء . 

إذا ! قـة   تلعب الناس بأحاسيسها المختلفة إنهـا حقي      
استطعت أن تراقب ستنطلق الطاقة من كل خلية في جسمك ،           

ويحصـل  . إذا راقبت حواسك ، سـتطفو بـنفس الطريقـة         
بقيـت  . لقد تصرفت دائماً برد فعل لألحاسـيس        . التوازن  

اآلن وعندما تراقـب ،     . كذلك سنة بعد سنة ، حياة بعد حياة         
 .هذه هي الحرية 

عنـدما  . اصـة   كل إحساس له صفاته وطبيعته الخ     
تشعر بالبهجة ، ماذا يحصل ؟ تتحرك هذه األحاسيس إلـى            

. األعلى ، نفس هـذه األحاسـيس تتحـرك إلـى األسـفل              
األحاسيس المبهجة تدفعك إلى األعلى ، واألحاسـيس غيـر          

عندما تندفع الطاقة   . راقبها فقط   . المبهجة تدفعك إلى األسفل     
شعر رأسـك   وي. إلى األسفل ، تتحقق أحاسيس غير مفرحة        

 .أنه مشوش وفارغ 
عندما . في جسمك مراكز تتعلق العواطف بكل منهم        

تشعر بالغيرة ، الفرح ، الغطرسة أو التعلق ، تشعر بذلك في            
عندما تشعر بالحـب ، الخـوف أو    . تنقبض معدتك   .معدتك  



الكره تشعر بذلك في منطقة القلب الحزن في الحنجرة تشعر          
ال تسـتطيع   . يضاً في الحلـق     االمتنان أ . بصدمة في الحلق    

الناس اليقظون ،   . الغضب في الجبهة وكذلك االنتباه      . الكالم  
كل إحساس له نمط معين من الشعور بالجسـم ،          . يغضبون  

ال يوجد وقـت    . يكفيك جسمك من األشياء األخرى لتراقبه       
للتفكير باآلخرين إذا فقط راقبت جسمك ، ال يوجد أي وقـت            

 . أو لتكون رأي عن أي شخص للتفكير بأي شيء آخر
ماذا تفكر بهذا الوضع المعين     " سأل شخص قديس ،     

أين الوقت ألفكر ؟ من الصعب فهم هـذا         " أجاب القديس   " ؟  
كيـف تسـتطيع أن     . " ليس لدي الوقت للتفكير     " الجواب ،   

تفكر وأنت في اللحظة الحالية ، متى تكون في اآلن كليـاً ؟             
تستطيع أن  . ال يعمل شيء أبداً     . التفكير يشبه مضغ العلكة     

وعندما تعرف ما الحاجـة     . تفكر فقط باألشياء التي تعرفها      
هـل  . للتفكير بها ؟ وال تستطيع التفكير بشـيء ال تعرفـه            

 !!!بالنهاية التفكير عديم الفائدة . تستطيع ؟ هذا غير ممكن 
الطريقـة الثالثـة هـي      . بيدا ، معرفة هذا الفرق      " 

يقول بوذا ،   . ما هو دائم وما هو غير دائم        معرفة الفرق بين    
أنت تفصل نفسـك    . انظر إلى كل إحساس ، إنه غير دائم         " 



يقول أيضاً ،  . " عن إحساسك ، ما يحدث بالجسم دعه يحدث         
. هذا شيء متغير لن ألتصق بـه        . الحزن ، هذا غير دائم      " 

سيصبح كثيفاً جداً ومن ثم     . " سأراقب الشعور بدالً من ذلك      
 .تفي يخ

تشبث به  . نفس الشيء ينطبق على الشعور بالبهجة       
، تمسك به وسترى أن كل هذا الشعور قد اختفـى وأصـبح             

 .مؤلما بعد فترة قصيرة 
تعني أن تُفرق بين ما هو دائم وما هو غيـر           " بيدا  " 

هذا الجسم المحدد غيـر دائـم ، وبمراقبتـه بدقـة ،             . دائم  
إنه الوهج ، إنه    . جسم  إنه ليس ال  . ستصبح وهجاً من الوعي     

هنـاك  . الوعي ، الوهج هو ما يخرج من كل خلية بالجسم           
العتمة ليست الوهج ، وليسـت      . العتمة التي تحيط بالشمعة     

الضوء العتمة قاتمة وغير جميلة ولكن الوهج جميل وكـذلك          
في كل لحظة سـواء     . العتمة هي الجسم وأنت الوهج      . أنت  

تبه فقط أن جسمك أجـوف      كنت تمشي ، تأكل أو تجلس ، ان       
. الجسم ليس إال حفنة من تراب ، وسيصبح ترابـاً           . وفارغ  

وستالحظ ، عندما تنتقل من الصفة إلى الـوهج ، سيصـبح            
 " .بيدا . " عقلك ثابت وراسخ 



العقل ال  . ال أعتقد ذلك    . تقول أن عقلك ينتقل كثيراً      
أن تعرف الفرق هو أن تميـز       . هذا نقص في الفهم     . ينتقل  

هذا ما لم تعطه اهتمـام      . بين ما هو غير دائم وما هو دائم         
ما رأيك  " إذا كانت حياة أحدهم في خطر وسألته ،         . من قبل   

! ال أكتـرث    " سيجيب ،   " بالسياسة ؟ من تريد أن تنتخب ؟        
، الفرق ، وذلك بنـاء      " بيدا  " سيذهب عقلك إلى    ! " أنقذني  

 .على تفضيلك 
العـزم  .  ، تعني المسـاندة      "داندا  " الخطوة الرابعة   

االلتزام الروحاني ، العقل بحاجـة إلـى الـدعم          . وااللتزام  
المحاضرات ، سماع األغاني ، التمارين ، وجود        . والمساندة  

 .المعلم، جميعها مساندة 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

إذا حدث أنك قابلت اهللا ، هل تعرف ماذا ستقول له ؟            
رقص اهللا في حياتنا عندما يبـدأ       سي." لقد قابلتك في داخلي     " 

الصالة الحقيقية هي الضـحك فـي       . يومنا بالضحك والحب    
ليس من الضروري أن نضحك من الخارج فقـط         . الصباح  

الضحك بـأتي مـن مركـز       . ولكن من أعماقنا في الداخل      
داخلنا مليء بالضـحك بحيـث      . من صميم قلبنا    . وجودنا  

 الضحك الحقيقـي    .يتخلل كل خلية في جسمنا ويخرج منها        
 .هو الصالة الحقيقية 

عنـدما  . في الطبيعة كل شيء ينتظـرك لتضـحك         
إنها تعيد األصـوات    . تضحك ، تضحك معك الطبيعة كلها       
عندما تكون األمـور    . والصدى ، وهذه قيمة الحياة الحقيقية       

على ما يرام ، كل شخص يستطيع أن يضحك ، ولكن عندما            
، وتستطيع الضحك ، هذا     يكون كل شيء على غير ما يرام        

 .هو الترقي والنمو 
 
 



ال تفقده  . ال يوجد شيء في الحياة أثمن من ضحكك         
بعضها مبهج  . ألي سبب ، مهما كان األحداث تأتي وتذهب         

قليالً بعضها غير مبهج ، ولكن مهمـا حـدث ، سـتتركك             
هناك منطقة في أعماقك لم تمس      . األحداث دون المساس بك     

بعدها تسـتطيع   . ه المنطقة التي لم تمس      حافظ على هذ  . بعد  
 .أن تستمر بالضحك 

في بعـض األحيـان     . هناك فرق حتى في الضحك      
. تضحك فقط لتتجنب التفكير أو لتتجنب النظر إلـى نفسـك            

ولكن عندما ترى وتشعر في كل لحظة أن الحياة هي اللحظة           
كل لحظة مركزة جداً وال تقهر ، عندها ال شـيء           . الحالية  
الضـحك  . ال شيء يستطيع المساس بك      .  إزعاجك   يستطيع

لعلك نظرت إلـى    . الضحك الحقيقي مهم جداً     . حقيقي جداً   
عندما يضحكون ، يهتـز     . األطفال بعمر ستة أشهر أو سنة       

ال يأتي ضحكهم من أفواههم فقط      . كل جسمهم بحيوية ومرح     
الضحك . تلك هي االستنارة    . كل خلية في الجسم تضحك      . 

 . ، صفاء ، بدون كبت وبدون قيد هو براءة
 
 



" قلـت   " ما رأيك بشمال أمريكا ؟      " سألني أحدهم ،    
ال ، من المفترض أن يكون لـك        " قال  . " ليس لي أي رأي     
الـرأي  . ليس لدي وجهة نظر     " قلت ،   ." رأي في كل شيء     

أو وجهة النظر تعني أن لك خبرة ، وهذه الخبرة سـتنعكس            
ولـذلك لـن   . " ل تلك التجربة    على تجربتك الجديدة من خال    

. عقلي يشبه المرآة    . تدع مكاناً لتجربة جديدة تعكس صفائها       
فـي  . أرى الشيء المحدد ، وهذا ما أعكسه مرات ومرات          

اللحظة التي يذهب بها المشهد ، ستبقى المرآة كما كانت عليه           
 .بدون أي انطباع . من قبل 

. عقولنا  وجهات النظر هي االنطباعات التي نكونها ب      
إذا كانت لدينا تجربة واحدة وأعيدت أربع أو خمس مرات ،           
ولحسن الحظ أو لغير حسن الحظ ، فإننا نرى الحياة كلها من            

الشيء الذي لم نتعلمه هـو      . خالل هذه النظرة ولبقية حياتنا      
أن نحتفظ ببراءتنا ، وأن تبقى عقولنا مطبوعة بأفكار قطعية          

لية لرؤية األشـياء كمـا هـي ،         نحتاج أن تكون لدينا القاب    . 
 .بموضوعية كاملة 

 
 



األساس في الحياة ، عندما تزهر من الداخل ، تسمح          
األلوهية هي شـعور    . جميعنا جزء من اهللا     . بضحك حقيقي   

 .إننا جميعا ننتمي لبعضنا . باالنتماء 
حوارات " ماذا بعد ؟    " " واآلن ماذا يحدث بعقولنا ؟      

" نعم ،نعم ، ال ، ال ،        " العقل يقول   . سابقة تدور في أذهاننا     
 وجهات النظر 

هل تدرك ذلك ؟واآلن راقب ماذا . تأتي وتذهب 
. ال يهم ماذا أقول . يدور في عقلك ،في هذه اللحظة المحددة 

تستطيع أن توافق ، تستطيع أن ال توافق ، من الممكن أن 
هذا ! ماذا يعني . تروق لك الفكرة ، من الممكن أن ال تروق 

 .األلوهية في داخل كل منا . هذه هي األلوهية . شيء جيد 
و عنـدما ال    . الضحك يجعلنا متفتحين ، يفتح القلب       

ماذا نفعل ؟ هذا هو السؤال الذي يخطر        . نشعر بتلك البراءة    
أشعر بعصبية ال أشعر بـالبراءة أو       " لنا ، هل هذا صحيح ؟       

قـات فـي    تستطيع أن تعتني بعدة طب    " ماذا أفعل ؟  . الحرية  
 ترى إن كنت تأخذ قدراً كافيـاً        –األولى ، الجسم    . وجودك  

بعـدها  . من الراحة ، الطعام الجيد ، والرياضـة المناسـبة       
كل مزاج للعقل   . التنفس له إيقاعه الخاص     . اعتني بالتنفس   



مع العناية بإيقاع النفس ، يستطيع      . له إيقاع محدد في التنفس      
 .العقل والجسم أن يرتقيا 

ها أنظر إلى المبادئ واآلراء التي تدور في العقل         بعد
جيد ، رديء ، صحيح ، خطأ ، يجب ال يجب ،كل هـذه              . 

بعدها أنظر إلى الشعور    . أنظر إلى األفكار    . األمور تقيدك   
كل فكرة مرتبطة ببعض اإلحساس والشعور فـي        . أنظر  . 

 .الجسم 
إذا انتبهنـا لـذلك ،      . انتبه إلى اإليقاع في الشعور      

. نحن نعيد أخطاءنا السابقة ، نفسها       . وف ال نعيد أي خطأ      س
ال تخطئ ولكن أقـول     " أنا ال أقول أبداً     . إنها نفس األخطاء    

ليكن لديك أخطاء متنوعة    ." قم على األقل بخطأ جديد      " عادة  
الطريقة ، اإليقاع في اإلحساس هو نفسه ؛ المواقف مختلفة          . 
. ى عالقـات مختلفـة      ذلك يشبه تعليقك المعطف نفسه عل     . 

لديك نفس الطريقة في اإلحساس ولكن تعلقهم علـى أسـباب     
مختلفة ، أشياء مختلفة ، أشخاص ، ظروف ،مواقف ، أنظر           

فإن الذروة ألي شعور سـتقودك      . إلى هذا اإليقاع لإلحساس     
 . إلى ذاتك 
 



 
تصل إلى الذروة في أي عاطفـة ، وصـولك إلـى            

الفراغ ، وبعدها تصـبح     الذروة في العاطفة سيؤدي بك إلى       
يشبه ذلك ، اإلقالع عن األرض إلى أي اتجاه         . أنت الفراغ   

أيـة عاطفـة    . تذهب عالياً فوق السحاب     . ، تذهب بالفراغ    
مهما كانت ، ذروة الغضب ، ذروة الخوف أو الفرح ، مهما            

 .كانت ستقودك إلى مكان تكون فيه بالمركز 
التفكيـر   . هناك أحاديث كثيرة عن التفكير اإليجابي     

 أن لديك أفكار سـلبية وتحـاول أن تفكـر           -اإليجابي يعني 
بإيجابية الفكرة جالت في عقولنا ، سواء كانـت إيجابيـة أم            

ولكـن التفكيـر    . تـذهب مباشـرة     . راقبها بعناية   . سلبية  
. نمسك بفكرة ونعيدها مراراً     . اإليجابي يعني إعادة ما ذهب      

اول أن نضغط األفكـار  لكي نتخلص من األفكار السلبية ، نح  
ولكن وببساطة فإن األفكار السلبية ال تذهب       . اإليجابية فوقها   

. إنها تذهب إلى مكان معين فـي أعمـاق اإلنسـان            ، بعيداً  
كلما ضغطت األفكار اإليجابية في عقلك ، كلما        .وتبقى هناك   

تضخمت األفكار السلبية في األعماق ، كلما أدى ذلـك إلـى            
 مراقبة األفكار كأفكـار ، والعواطـف        .ثنائية وإلى صراع    



كعواطف ، يجعلنا ننفتح على أنفسـنا الحقيقيـة ، األلوهيـة            
 .داخلنا 

هل تعني أن مراقبة المركز المعين ، أفضل        : سؤال  
 من أي محاولة للتغيير ؟

عندما تراقب ، . نعم ، المراقبة الدقيقة تُحدث تغييراً 
يجابية تنمو ، ألن فإن األفكار السلبية تسقط ، واألفكار اإل

إذا راقبت حالة الغضب .طبيعة األفكار اإليجابية هي النمو 
عندك ، فإن الغضب يسقط ، وإذا راقبت حالة الحب ، فإن 

 .الحب ينمو 
إذا أردت أن تلغي األفكـار السـلبية فإنـك          : سؤال  

وببساطة تقوي األفكار اإليجابية ، هل هذا ما قصدته ؟ فقـط            
ار السلبية تذهب ، هل هذه هي الطرية        أن نراقب وندع األفك   

 المثلى ؟
راقب . هذه هي أحسن طريقة وهي الطريقة الوحيدة        

األفكار السلبية  .وتذهب  . راقب األفكار ، إنها تأتي      . بعناية  
إذا كنت تحت ضغط معـين ، تـأتي         . تأتي بسبب الضغوط    
وبدالً من محاولة عمل أي شيء بهـذه   . إليك األفكار السلبية    

إذا كان المصـدر    . ار غير المفيدة ، عد إلى مصدرها        األفك



أما إذا أتـت أفكـارك      . نظيفا ، تظل األفكار اإليجابية فقط       
 .إنها تأتي وتذهب . السلبية ، ما عليك إال أن تراقبها 

هل من الصحيح أن الناس في الهند يأخذون        : سؤال  
قراراتهم بناء على علم التنجيم؟ وإذا كـان كـذلك ، كيـف             

 يع أن نتعامل مع هذا الموضوع أكثر ؟نستط
الناس في  . أظن أن التنجيم علم موجود في كل مكان         

. كل مكان ينظرون إلى يوم الميالد والشهر وإشارة البـرج           
ولكنها ال تستطيع أن    . الكواكب تؤثر على الفكر والعواطف      

قوتـه كقـوة    . ألن وجودنا قوي جـداً      . تؤثر على وجودنا    
 النية من مسـتوى الوجـود       –قة الذرية   الشمس ، كقوة الطا   

 .تستطيع أن تغير تأثير النجوم والكواكب علينا 
 .كلمنا عن العفاف في حياتنا : سؤال 

يحدث عنـدما يتعمـق وعيـك       . العفاف هو نتيجة    
بالوجود والوجود يتغلغل في أي مكان ، عندما يسري الفرح          

التي والحب في كل خلية في جسمك ، تحدث النتيجة الطبيعية           
البركة في داخلك تشـبه ذروة التجربـة        ". العفاف  " تسمى  

عندما تبقى هذه البركة داخلك كتيار مستمر طول        . الجنسية  
تشعر به خفيفـاً مثـل      . الوقت ، لن تشعر بأن جسمك ثقيل        



عندها سوف ال تحتـاج     . الوردة ، مثل الفراغ ، مثل الهواء        
مغمـور  سوف ال تشعر بالجسم ألنـك       . إلى عمل أي شيء     

العفة ليست خبـرة يكتسـبها      . عندها تحدث العفة    . بالفرح  
 .إنها حدث دائم ، عندما يزهر الحب في حياتنا . اإلنسان 

الطاقة الموجودة في المركز األسفل مـن الجسـم ،          
  عنـدما    –تظهر بشكل طاقة جنسية وهي نفس طاقة اإلبداع         

نقوم بعمل مبدع ، خالق ، عمل كبير ، في تلك األيام فـإن              
. ألن هذا النشاط العقلي يشغلك      . أفكار الجنس ال تخطر لك      

 النـاس . عندما تقوم بعمل إبداعي ، تتحول الطاقة الجنسية         
هذه الطاقة إما   . الذين يستحوذ عليهم الجنس ، هم أقل إبداعاً         

 . أن تكون طاقة إبداع أو طاقة قبل اإلبداع 
عندما تتحرك هذه الطاقة إلى أعلى قليالً إلى المركز         

نفـس هـذه    . الثاني للطاقة بالجسم ، تُحيي الفنون والجمال        
 طاقة واحـدة لهـا    . الطاقة قد تتحول إلى غيرة واستخفاف       

إنهـا  . هاتين الصفتين ، فنون وتقدير أو غيرة واسـتخفاف          
 .نفس الطاقة 

 
 



هل راقبت تجربتك مع الجمال ؟ ترى الجمال وتريد 
." أريدها " ترى ثريا من الكرستال وتقول ، . امتالكه 

هل تستمتع بالنظر إليها كل يوم ؟ ال . تحضرها إلى المنزل 
. ت تلفت انتباهك مرة أخرى ترى أنواعاً أخرى من الثريا. 

هل تنظر إليها كل . معظمكم لديه لوحات جميلة في البيت 
تريهم . قد تستمتع بهم .يوم ؟ من النادر أن تفل ذلك 

 .لضيوفك ، ولكن هل حقاً تستمتع بهم ؟ ال 
عندما ترى الجمال ، تريد امتالكه طريقة امتالكـه          

، تريد أن   عندما ترى شاباً جميالً أو فتاة جميلة        . تجعله بشعاً   
تستحوذ على هذا الجمال ، تريد أن تحـبهم كثيـراً لدرجـة             

الناس يخنقهم  ! هذا حدث   . يصبح من الصعب علبهم التنفس      
إذا . لن تشعر باألذى إن لم يكن هناك حب         ! الحب ويؤذيهم   

أحببت شخصاً ولم يبتسم لك أو كان مشغوالً ستشعر بـأذى           
الشعور باألذى  . لن تشعر بهذا األذى من غير حب        . عميق  

تريـد فقـط أن     .وال تريد أن تعترف بذلك      . جزء من الحب    
. يحبك الناس ويقولون عنك أشياء جميلـة ويبتسـمون لـك         

بالنسـبة  . التغيير في طريقة التفكير هذه ، تتفتح مع المراقبة         
 .إنها حدث . لي ، العفة هبة تأتي إليك 



 اهللا  معناهـا أن  " . التقرب من اهللا    " كلمة العفة تعني    
اختارك واهللا موجود في كل خلية فيك ، بحيث ال يوجد لديك            

بعـد  . العفة تعني القرب من الـروح       .مكان ألي شيء آخر     
معرفة ما هو الجنس مرات ومرات ، وفي أوقات مختلفة من           
حياتك ، تتحرك خطوة إلى مدى أبعد وتصبح مغمـوراً فـي      

 .حب اهللا ، الذي هو الحب 
إذا لم تكن العفة    . هي حدث   ذكرت أن العفة    : سؤال  

نتيجة ، كيف نستطيع بالجنس أو باالتحاد الجنسي أن نصـل           
 إلى وجودنا الذي وصفته ؟ كيف نستطيع أن نقوم بذلك ؟

ال تستطيع أي ممارسة أن تجلب الحب أو الجمال في 
ما هو أساس الجنس ؟ ما هو الشيء الذي تأخذه من . داخلك 

تَعلم ماذا . ب ، راحة الجنس ؟ سعادة ، رعشة، بعض الح
يحصل في ممارسة الجنس ؟ طاقة ساكنة غير متحركة فيك 

إحساس يتزايد في كل منطقة في جسمك لعدة . تنطلق 
كل خلية في جسمك تكون في اللحظة الحالية بكل . لحظات 

إذا كان االبتهاج في الجسد فقط . تلك هي البهجة . شموليتها 
إنها ال .  طول الوقت ، في رعشة الجماع ، فيجب أن تبقى

رغبتك تموت بلحظة خروج الطاقة .تبقى طول الوقت 



اآلن إعطاء االهتمام لهذه الطاقة ، هو . وانطالقها من الجسم 
التركيز على الطاقة هذه أكثر من التركيز . البهجة الحقيقية 

 .على شيء خارجها
بدالً مـن ذلـك ،   .عندما ترى الجمال ،تريد امتالكه    

هـذا  . تحب الجمال وترى أن الجمال ال يموت        تستسلم له ،    
تنظر إلى الوردة وتشعر بها بقلبك وتستسـلم        . يصبح امتنان   

هذه هي مؤسسـة    . للوردة ، بدالً من االنتظار حتى تمتلكها        
 .الزواج 

ما هو الزواج ؟ عندما يرى الـزوج الجمـال فـي            
أنا أثق بك ثقـة كاملـة       " الزوجة ويستسلم للزوجة ، ويقول      

" ال يريد امتالك الزوجة ولكن يقول ،        . ."  نفسي لك    وأعطي
افعلي ما تشـائين    .اآلن ، أنا ال إرادة لي أمامك ، أنا الشيء           

وتفعل الزوجة نفس الشيء    " أنا تحت تصرفك ،   . في حياتي   
اآلن أنا أهب نفسي    . أراك تجسيد للجمال    "تقول ، .مع الزوج   

ذوب فـي وهـج     التسليم الثنائي ي  ." أنا أسلم نفسي لك     . لك  
 .واحد للحب ، في التفاهم الكلي 

 
 



في الحياة اليومية ، قد يكون هناك بعض من عـدم           
الفهم ، الغضب ، التوتر كل هذه األمور هي جزء من الحياة            

ال يشعر أحد   . قد يتألم أحد منهم قليالً ، أو قد يغضب قليالً           . 
إذا أشعرت أي شخص بالذنب عـن أي        . منهم اآلخر بالذنب    

تجعـل النـاس    . ء صغير ، فإنك خلقت عدواً مباشـرة         شي
. أين حصل الخلـل     . مذنبين وبدالً من ذلك اجعلهم متفهمين       

 .هذا فن آخر 
الجنس يعطي وميض عن ماذا قد تكون عليه أعلـى          
احتماالت طاقة حياتك؛ كيف تستطيع أن تعـيش فـي حـب            

 .نابض في الحياة في كل دقيقة 
كيف نكون مـدركين    هل تستطيع أن تخبرنا     : سؤال  

 الذي تكلمت عنه ، في حياتنا اليومية ؟" الجوهر " لذلك 
 من خـالل طـرق التـنفس        –لقد ذكرت ذلك سابقاً     

والتأمل ، ومن خالل التخلص من الضغط في الجسم ، مـن            
خالل اإلدراك العميق للطبيعة ، إدراك حياتك ، إدراك أنماط          

هـذه  إحـدى  . كل من جسمك ، عقلك ، عواطفك وتنفسـك         
الطرق التي أوصي بها عادة وأعلمها في الصفوف األولـى          

، حيث تجوب فـي نَفسـك       "سودارشان كريا   " التمهيدية هي   



آه ،  " وفي كل هذه األنماط وتكتشف أنك الفرح بعينه وتقول          
سـترى أن كـل     . في اللحظة التي تدرك ذلك      !" هذا هو أنا    

ي تلـك  شيء يتغير ، يتغير ، وعندها ستتمكن من أن تكون ف 
 .الحالة 

 .هل تستطيع أن تصف لنا مفهوم اهللا : سؤال 
كل األشياء التي ال    . إنه خبرة   . اهللا فوق كل مفهوم     

في اللحظة التي يصبح لديك مفهوم      . تستطيع إدراكها هي اهللا     
. أبديـة   " ال أعرف   " اهللا هو   . " نعم ، أنا أعرف     " ، تقول   

ال ". اهللا  " عيش في   تستطيع أن ت  . ولكن تستطيع أن تكون اهللا      
تستطيع أن تعيش خبرة وجود اهللا      " . اهللا  " تستطيع أن تعرف    

سواء عرفت أم لم تعرف ، عشت تلك الخبرة أم لم تعشها            . 
كل ديانة قالت ما هو اهللا عنـدهم ، أعطـت           . ، فأنت ذلك    

إذا كـان اهللا    . مفهوم عام عن اهللا بأنه كلي القدرة والوجـود        
هو موجود في   . هو موجود بداخلك    موجود في كل مكان ، ف     

إذا كان اهللا موجوداً في كل األوقات ، هـل هـو            . كل وقت   
اهللا موجود . موجود هنا ، اآلن ، هذه الدقيقة ؟ نعم ؟ هذا هو           

اآلن ، هذه الدقيقة ، ومتصل بأعماق نفسك ، أنت في قلـب             
 .اهللا 



 
 

عقلك ليس في اللحظة الحالية أبداً إنه يتأرجح بـين          
إنك قلق على المستقبل الذي لم يصـل        .  والحاضر   الماضي

اللحظة الحالية عميقة جداً غاضب على الماضي       . حتى اآلن   
وقلقـك  . كل غضبك على الماضي الذي مضى ؛ انتهـى          . 

اللحظـة الحاليـة    . على المستقبل الذي لم يصل حتى اآلن        
إحضار العقل إلى اللحظة الحالية     . عميقة جداً ، غير سطحية      

في هذه اللحظة تكون فـي قلـب        ". سمادي  " لتأمل ،   يسمى ا 
 .اهللا

في األوقات التي كنت بها في الهند ، تأثرت         : سؤال  
بما كنت تتكلم عنه ويبدو في طريقة ما أن الهندوس والعـدد            

لـديكم طـريقتكم    . الكبير من اآللهة مثل هذا الجسر إلى اهللا         
رع تـذهب إلـى الشـا     . ليكون اهللا في حياتكم طوال الوقت       

لقد غمرني هذا الشعور العميق عندما كنـت        . ولديك اتصال   
بطريقة ما فإن اهللا عند الهندوس يتخطى أكثـر         . أستمع لك   

. مما أوصلتنا إليه ديانتنا المسيحية، ألننا بقينا رهن الجمـود           
ولم نستطع أن نـرى     . لقد بقينا مع اهللا الغاضب الذي يعاقب        



لكن فقـط نسـتطيع أن      أن هناك الكثير ال نستطيع تسميته و      
ال أعرف كيـف نسـتطيع أن       . نختبره ، هذا أبعد من ذلك       

عندما ال نكون فـي الهنـد ،        . نعمل على تغيير ثقافتنا اليوم      
" ناماسـت   " نسير في الشوارع ونتعامل مع أي شخص فقط         

أالحظ فجأة أن، هناك التقاء في العيون يكون مـن معرفـة            
لى العودة إلى ذلك المكان     هذا ما يجعلني أتوق إ    . عميقة جداً   

أكثر ، ألستطيع أن أخلق مثله هنا ، ولتبقـى هـذه الطاقـة              
 .بطريقة ما تتحرك حولنا 

بناء على حاجة الزمان واليوم ، تظهر أكثـر مـن           
عنـدما كانـت الهنـد فـي أوج     . سيماء لأللوهية في العالم    

سـانيام شـيفام سـندام      " عظمتها ، كان اهللا يفهم على أنـه         
. الـدعم  _  كل ذلك هو الحياة –ة ، الجمال ، البركة   الحقيق"!

النـاس  . أستطيع أن أرى ذلك     . الناس جميلين في أي مكان      
بسبب اختالف الضغوط ، اإلجهاد والظروف ،       . متشابهون  

تحت تلك األقنعة   . تظهر األقنعة ، ولكن تلك ليست طبيعتهم        
 ،  الناس هنا محبين وعميقين أيضـاً     . الناس كلهم متشابهون    

 .ليس في الهتد فقط 
 



 
أمس سألك أحد األعضاء عما حـدث فـي         : سؤال  

هـل لـك أن     . حياته ويبدو أن في داخله كثير من التشويش         
 .تعيد ذلك 

التشويش هو التفكير في أن الفرح يأتي بشكل أفضل         
. من الطريق اآلخر ، عندما تكون قد اخترت فعالً طريقـك            

ر اآلخر سـيعطيك فـرح   مهما كان اختيارك ستعتقد أن الخيا  
الفرح لن يكون أفضل مـن      . في هذه الحالة ، استرخ    . أكثر  

 . أنت أساس الفرح . أي مصدر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

. عندما يكون شعورنا عالياً ، ال يوجد أي مشـكلة           
ال أحد يحـب    . المشكلة تكون عندما يكون شعورنا منخفضاً       

يشعر المرء كذلك ، عندها     عندما  . أن يكون شعوره منخفضاً     
يحاول أكثر أن يشعر عالياً مما يجعل الشعور المنخفض يبقى          

ما هو المهم عـن     . هذا يبدو أنه المشكلة الكبرى      . بإصرار  
رأيـت ،   . المشاعر سائلة   . المشاعر ؟ أنها ال تبقى كما هي        

نشعر جيداً اآلن ، بعد وقت ال نشعر جيداً مرة أخرى نشعر            
إذا اعتمدنا في حياتنـا علـى       . تمر في الحياة    هذا مس . جيداً  

ستشعر جيداً من شيء ما اآلن وبعـد        . المشاعر ، ستتحطم    
وهـذين الشـعورين    . وقت ستشعر سيئاً من الشيء نفسـه        

 هل الحظت تغيير المشاعر ؟. سيختلفان مرة أخرى 
في كـل   . كثير من الناس ال يدركون طبيعة المشعر        

اذهـب مـع    " تبع مشـاعرك    ا" مكان تسمع الناس يقولون     
ماذا تفعل ؟ هـل     " شعورك ، افعل ما يمليه عليك شعورك ،       

تكون إتكالياً ؟ الناس يخطئون تفسير ماذا يعني االعتماد على          
أننـي  " يقولـون   . إنهم يظنون أنه اتباع مشاعرهم      . النفس  



أفعل ما أشعر به اآلن ، أفعل ما أشعر به غداً ، أفعـل مـا                
عندها لن يكون هناك استقرار في      ." يليه  أشعر به اليوم الذي     

 .الحياة 
لن نكون سعداء عندما نفعل ما يمليه علينا شـعورنا          

كن كالماء  . عندما تشعر منخفضاً ، اقفز إلى انخفاض أكثر         .
ثمرة . هذه هي طبيعتك الحقيقية ؛ في داخلك ، هي كالماء           . 

ـ   . جوز الهند هي رمز لحياة اإلنسان كاملة         د ثمرة جوز الهن
. هذه هي األجواء المحيطة باإلنسان      . لها القشرة الخارجية    

وبعدها القشرة الصلبة وهي الجسم ، العقل والتفكير هي اللب          
طبيعتـك  . الماء هو الجـزء الـداخلي       .األبيض في الداخل    

ما هـي   . الحقيقة تشبه الماء ، السائل ليس قاسياً في الداخل          
 .ر إلى أسفل طبيعة الماء ؟ التواضع ، دائماً ينحد

المـاء  . التصلب هـو األنـا      .التصلب هو المشكلة    
مهما كان شـكل اإلنـاء الـذي        . يستطيع أن يأخذ أي شكل      

المـاء يعنـي قبـول      . تضعه فيه ، سيأخذ شكل ذلك اإلناء        
تضع الماء في زجاجة سيأخذ ذلك الشـكل        . اللحظة الحالية   

 أقـل   في الماء ،  . أعمق أعماق وجودنا يتوافق مع الطبيعة       .
إنـه  . أنه قابل للتحرك أيضـاً      . حركة تُكون موجة صغيرة     



ليس ببساطة قبول القضاء والقدر ؛ إنه قبول الحركة ، مـع            
 .القابلية للتحرك ، وإمكانية القفز إلى األعلى 

كيف يسـتطيع المحـيط أن      . المحيط هو األخفض    
يصبح محيطاً ؟ ألنه قِبل أن يصل إلى أكثر المناطق انخفاضاً           

ل هناك أي شيء أخفض من المحيط ؟ جميـع األنهـار            ه. 
، المحيط مكتفي   . تجري من أعالي الجبال نزوالً إلى المحيط        

إذا وافقت أن تـنخفض     . األكثر تواضعاً ، هو األكثر عظمة       
إلى األدنى عندما ال تشعر جيداً ، ستصبح أغنى رجالً علـى            

هل سبق وأن أحببت شعورك المـنخفض ؟        . وجه األرض   
عندما ال تشـعر عاليـاً ، فقـط         . دائماً في عراك معه     إنك  

نعـم ، اليـوم     . " أغمض عينيك واذهب إلى ذلك االنخفاض       
سأوافق شعوري المنخفض وسأذهب إلـى أكثـر انخفـاض          

ال تقل أي شيء غير أن توافق       ." بدون أي افتعال    " أستطيعه  
كم تسـتطيع   " .… ، حسناً ، سأنخفض إلى األدنى ، األدنى         

سـتبدأ بعـدها    .  إلى األدنى؟ ستجد هناك المحيط       أن تذهب 
 .بالصعود في وقت قياسي 

 



ال تستطيع الكآبة وال الشعور المنخفض أن يؤثرا بك         
مهما كانت السحب كبيرة ، فهي ال تستطيع أن         . أو يمسانك   

من الممكن أن يكون أحلك نهـار ، ولكنـه          . تغطي الشمس   
لـذلك ،  . لـه لـيالً   يبقى نهاراً ، وال تستطيع الغيوم أن تجع    

فقط اذهب فـي    . عندما تظهر الغيوم ، ليس عليك أن تتحطم         
العمق ، الحظ وسوف تـرى أن أحاسـيس كثيـرة بـدأت             

ما هو الخـوف؟ هـو      . ستظهر بعض المخاوف    . بالصعود  
. وهو كذلك ، دعه يكون      " وافق عليه ،    . فقط شعور بالجسم    
داخلك ،  سيحدث شيء مثير للدهشة في      ." سأغوص به اليوم    
كل .سيصبح األطباء النفسيون بدون عمل      . ستدرك بحواسك   

 .إنه جميل جداً ، جداً .شخص يستطيع أن بقوم بذلك 
ما هي طبيعة الماء ؟ الماء ، عنـدما يصـل إلـى             

يرتفع عالياً كالسحاب ومن ثم     . المحيط ، ال يبقى دائماً هناك       
المشـاعر والمـاء    . ينزل إلى األسفل مرة أخـرى كمـاء         

 .ترادفان م
 
 



" ،"نيشي نـارادا    " هناك قول مأثور عن الحب قاله       
إذا لم يكن لديك ألم بالغ ، فإنه لم         ." طبيعة الحب هي ألم بالغ      

لذلك . إذن حبك أيضاً سطحي     ." يكن لديك حب عظيم أيضاً      
. ، كلما ارتفعت قدرتك على الحب ، كلما عظم ألم الفـراق             

 اآلخر لنفس العملة وهـذا      وكل منهما الوجه  . إنهما مترادفان   
هذه مرحلة ، وعندما يتم تجاوز      . هي سعادة مؤلمة    . حسن  

وعندها يشرق السالم الذي ال     . هذه المرحلة فقط تبقى البركة      
 .يهتز أبداً 

إذا جربت أن تتحارب مع مشاعرك ، ستأخذ وقتـاً          
دعها تذهب  . " هناك طريق واحد فقط     .أطول للتخلص منها    

. لماذا التسليم شيء مهم في جميع الديانات        . " استسلم  " أو  " 
التسليم يعني الشيء الذي لن     . كل الديانات تبحث في التسليم      

ما هو  . نتمكن من أن نفعل شيئاً حياله ، احتتفظ به واستسلم           
الشيء الذي ال نستطيع أن تعمل شيء بشأنه ؟ ال تستطيع أن            

شـيئاً  وال تستطيع أن تفعـل      . تفعل شيئاً بخصوص أفكارك     
 .بخصوص قلقك 

 
 



إذا كنت قلقاً ، كيف تستطيع أن تتخلص من قلقـك ؟            
هل هذا ممكن ؟ محاولتك للتخلص من قلقك تسبب لك مزيداً           

! ما تستطيع عمله هو أن تجد نفسك فـي قلقـك            . من القلق   
المحظوظـون هـم    . كثيراً من الناس ال يعرفون أنهم قلقون        

. نكون مـدركين قلقنـا      عندما  . الذين يجدون أنفسهم بالقلق     
آه هذا كثير جداً    " التسليم معناه الثقة بالحب ، تقول       . نستسلم  

. بالنسبة لي ، أشعر بالحزن ، من فضـلك اعتنـي بـذلك              
 .وبعدها استرخي . دعه هللا " … خلصني من 

وإال . بطريقة لطيفة ، التسليم يحدث معك كل يـوم          
ا فعلته ، فكرت    قبل الذهاب للنوم ، كل م     . فلن تستطيع النوم    

ماذا تفعل به   . به أو رغبت به وكل ما هو معلق ومثل ذلك           
؟ إنك فقط تتركه جانباً وتلقي بنفسك على الفـراش ورأسـك    

كل ليلة أستسلم ، وفي الصباح      " بعضهم يقول   . على الوسادة   
إذن كل شخص يستسلم كل ليلة إلى حد        ." أسترجع كل شيء    

 كل شيء لعدة ساعات     تترك. إنه في طبيعة كل شخص      . ما  
وفي الصباح ،   . تنام جيداً   . وتكون سعيداً وتحس بالسالم     . 

عندما تصحو تشعر أنك خفيف ومرة أخرى تحمل السلة على          
 .رأسك 



 
. الحـظ الخلـق     . المشاعر لها نفس طبيعة المـاء       

. المالحظة مثل النار    . تستطيع مالحظة الظاهرة في داخلك      
 لديك المالحظة ، لـيس لـديك        إذا لم يكن  . المالحظة تحرق   

الحظ الفكر ، العقل ، الذاكرة ، كل وظائف الجسـم           . ضوء  
مالحظة هذه القوانين التي تحكم وظائف جسـمنا        . الداخلية  

 .الداخلية مهم جداً 
جاء ابنـه مـن     . هناك قصة عن موال ناصرالدبن      

." أبي قد حصلت على جائزة من المدرسة        " المدرسة وقال ،    
أجبـت عـن سـؤال ،    " أجاب " عن أي شيء ؟   " سأل موال   

أجاب " ما هو السؤال ؟   " سأل موال   ." ولذلك أعطوني جائزة    
قلـت  " " وما كان جوابك ؟   " " كم عدد أرجل البقرة ؟    " االبن  
نعم ،  " قال  " ماذا قلت ثالثة وحصلت على الجائزة ؟      " " ثالثة  

الجميع أجاب اثنتين ، وأنا قلت ثالثة ولذلك حصـلت علـى            
إنهـم ال  ! هذا هو ما يكون عليه األطباء النفسيون        ." ائزة  الج

إنهم فقط يعطون   . يعرفون شيئاً عن النفس ، العقل ، الوعي         
الدواء ، يجعلون األمر أكثر تعقيـداً ويجعلونـك تعتقـد أن            

 .جنونك شيء طبيعي ، وال يوجد لديك أي مشكلة 



 
 

عندما تأتي الكآبة ، استسلم ، انحني لألسـفل عـدة           
ات ، مفكر كأن تذوب وتختفي مثل الشمعة ، مثل الكافور           مر

. يتوهج ، كيف يتوهج ، كيف يحترق؟ إنه ال يترك أي أثـر        
مثل ذلـك   . إنه يحترق كلياً ويختفي     . إذا كان كافوراً صافياً     

وتختفي . كل حياتك ستحترق على هذه األرض مثل الكافور         
السـنين  ماليين السنين مرت وماليـين      . بدون ترك أي أثر     

 .ستمر بالمستقبل 
افتح . ما هي الحياة ؟ ما عدد السنين ؟ أنظر بعينيك           

عينيك وانظر كم مر من الوقت هكذا ، عشرون ، ثالثـون ،             
عندما .أنظر كيف تغرق بمشاعرك     . أربعون ، خمسون سنة     

تتبع مشاعرك ، هل تشعر أبداً بالسالم في أي وقت ؟ سترى            
. ركز حياتك علـى المشـاعر       لذلك ال ت  " . ال  " أن الجواب   

. ، االقتناع الصدق ، الحكمة والحب       . ركزها على االلتزام    
 .ركز الحياة على الحب والعطاء 

 



لقد قلت شيئاً عن عدم الثقة بمشاعرك لكـي         : سؤال  
كيف تستطيع أن تستمع لصوت قلبـك ؟        . تعرف ماذا تفعل    

ق كيف تستطيع أن تعرف ما بجب أن تفعله بحياتك إذا لم تث           
بمشاعرك ؟ كيف تستطيع أن تعرف الفرق بين صوت القلب          

 يتكلم معك ، أو أن تكون هذه مشاعر فقط ؟
ببساطة ال تتبع   " قلت  ". ال تثق بمشاعرك    " لم أقل ،    

ما هي طبيعة مشاعرك؟ عندما تشعر بصفاء في        ". مشاعرك  
عنـدما ال   .العقل ، فمن الطبيعي أن تكون لك مشاعر جيدة          

فإنه لن تكون بصحة جيدة ، هـل هـذا          . اً  يكون عقلك صافي  
صحيح ؟ والعكس عندما ال تكون بصحة جيدة ، فإن عقلـك            

أي قرار ستتخذه عندما يكون عقلك غير       . أيضاً غير صافياً    
بدالً من ذلك ، اعتمد فقـط       . صاف سوف ال يكون جيداً لك       

 .على صفاء ذهنك 
قد يكون هناك عدم توازن إيجابي وأيضاً عدم توازن         

ذهبت إلى مكان ما وشعرت عالياً جداً ، بعدها أخذت          . لبي  س
بعد وقت ، لم تلتزم بهـذا القـرار ، وفعلـت            . قراراً هناك   

عندما تكون في وضعك الحقيقي ، في العقل الكوني         . العكس  
، الذي هو غير انفعالي ، هادئ ، جامع وساكن ، بعد ذلـك              



تـرى أن   . هر  االلتزام الحقيقي ، االتجاه والرؤيا لحياتك تظ      
 .حياتك تكون دائماً متوافقة مع رؤيتك 

الرؤيا ماذا تعني ؟ إنها تعني إعطاء حياتك االتجـاه          
 .الصحيح للسير قدماً بالحياة 

إذا كنت في حالة ارتباك ، كما هو أنا اآلن ،           : سؤال  
تتذكر أنه كـان    ، فإنك تنسى كل شيء عن الرؤيا التي لديك         

 .ذلك ، كل شيء أسود هناك رؤية ، ولكنك نسيت كل 
عندما تعرف أنك نسيت ، في تلك اللحظة تكون قـد           

 تذكرت ، أليس كذلك ؟
 .ولكنني ال أتذكر ماذا يجب أن أفعل : سؤال 

." مفتاحي  . آه لقد نسيت قلمي     " افترض ، أنني قلت     
ال توجد طريقة لتعرف أنك نسـيت ،     .هذا يعني أنني تذكرته     

 .عندما ال تتذكر 
 لو كان ما نسيته هو حالة من الوعي ؟ماذا : سؤال 

 .الصمت سيعيد الذاكرة مرة أخرى 
 
 



تَذكُره ، وإعادة تذكُر تفاصيله ، هما شـيئان         : سؤال  
تذكُر أنك كنت تملكه في وقت ما يختلف عـن أن           . مختلفان  

أتذكر أنني أضعت مفتـاحي ولكـن       . تكون معه مرة أخرى     
 ليس لدي أي فكرة أين ؟

. بعدها تبدأ بالبحث    .طوة األولى   جيد ، هذه هي الخ    
إنك تسير في االتجاه الصحيح عندما تبدأ       . هذا هو ما أعنيه     

اللحظة التي تبدأ بها في التذكر هي بدايـة إحيـاء           . بالتذكر  
 .الذكرى 

معلمي ، هل من الطبيعي عندما تعرف أنك        : سؤال  
كائن حي ، إنك تعيش فقط وفجأة يحصل شيء ؟ كأنك فجأة            

نوعاً من الضياع ، وأنك تتلمس طريقك لترجـع         تجد نفسك   
 هل هذا جزء طبيعي من التطور؟. إلى حالتك مرة أخرى 

هذا مثير أكثـر ، جـذاب       . نعم  ، هذا طبيعي جداً       
 .أكثر ممتع أكثر 
لكن هل ذلك ال يشبه جانب األلم في الحب ،          : سؤال  

 عندما تتذكر أنك كنت تحب ولكنه ضاع منك اآلن ؟
 .تومة ، يجب أن تعيشها هذه مرحلة مح

 



 
تكلمت عن القوانين التي تحكـم مـا يـدور       : سؤال  

 هل تستطيع أن تكلمنا عن ذلك أكثر ؟. بداخلنا 
هل هو لم يبدأ بعـد ؟       . ما يدور بداخلنا قد بدأ فعالً       

 .دعه يستمر 
معلمي ، عندما تخرج من مرحلة أن تكـون         : سؤال  

 من أسرار الحياة    موجوداً ، ثم تحاول أن تعود لها ، هل هو         
. أن تحب أن تعود إلى وجودك كما تحب أن تكون موجوداً            

أن تحب رحلة العودة إلى الوجود كما تحب الوجود نفسـه ؟            
 .سيكون مثل أن تحب االكتئاب كما تحب الفرح 

عندما يشرق الحب في داخلك ، كل هذه        . نعم ، نعم    
 الـذي   األسئلة سوف لن تسألها أبداً ، ألن ذلك هو النسـيان          

إنك تنسـى   . عندما نكون فرحين ، فإننا ننسى       . تكلمنا عنه   
عندما تكون  . نفسك ، ستصبح غير مهتم عندما تكون سعيداً         

يجعلك ذلـك متعلقـاً بـاألمور       .غير سعيد فإنك تتذكر أكثر      
إذا . الدنيوية ، ولكن بالفرح فإنك تتجه أكثر إلى فقدان نفسك           

هـذا  . ر سعيد أبداً أيضاً     لم تفقد نفسك بالفرح ، لن تكون غي       



هذه هي الطريقـة    . يعني أنه عندما تكون سعيداً ،ابق ممتناً        
 .عندما تكون سعيداً ، اشعر باالمتنان وقم بالخدمة .الوحيدة 

إذا كنت  .كيف تستطيع أن تكون غير سعيد ؟مستحيل        
يجب أن  . ستصبح سعيداً   . غير سعيد ، اخرج وقم بالخدمة       

لتعاسة تأتي عندما تجلس وتفكر بنفسك      ا. تقوم ببعض الخدمة    
ال يطلب منك   . الشمعة تحترق من أجلك     . وتقلق على نفسك    

. الشمس تشرق لك ، ليس عليك فعل أي شـيء           . أي شيء   
اجلس فـي ضـوئها واسـتمتع       . فقط عليك أن تكون ممتناً      

 . إنها لك بهذه البساطة . بالخدمة ، وكن في حالة حب 
ون تسـليم ، سـيكون ذلـك        إذا أردت أن تقوم به بد     

تستطيع أن تقوم به ولكن سـيكون ذلـك         . طريقاً صعباً جداً    
الوحدة والخوف وكثير من    . ستشعر أنك وحيد    . صعباً جداً   

. الضغوط والكفاح تستطيع أن تفعل ذلك ، اتبع جميع الطرق           
ولكن مع اإلخالص ، مع الحـب ، مـع          . ذلك صعب جداً    

 .التسليم ، سيكون ذلك سهالً 
 
 



معلمي ، هل تقول أنه بالخدمة سنوقف مـا         : سؤال  
 يتكرر في حياتنا من أحداث سلبية ؟

 .نعم 
وجدت أنني عندما ال أكون في حالة حـب ،          :سؤال  

عندما أقول لنفسي استسلم ، ال أعرف حقيقةً ماذا تعني كلمة           
أظن أننـي مستسـلم ،      . ال أعرف كيف أستسلم     ". تسليم  " 

 في كل مرة أسمعك ، أو أسـمع         .ولكني ال أشعر بأي فرق      
ماذا يعني ذلك بدقة ؟ " أي شخص ، يتكلم عن التسليم ، أقول         

 كيف تستسلم ؟
أنت . محاولتك التسليم تعيقك    . ال تحاول أن تستسلم     

اعرف أن هناك من يعتني     . في وسط الكل ، تذكر ذلك فقط        
 .بك ويهتم ألمرك ، وستصبح بخير 

 ؟ حياتك هـي     حياتك ليست هي حياتك ، هل رأيت      
التسليم قد حدث عندما عرفت     . حدث في الزمان ، الالنهائي      

. أن حياتك غير ذات أهمية في طـول األزمـان واألمكنـة             
فقط أنظر  .عندما تعرف أن هناك ماليين وماليين من النجوم         

إلى كتب الفلك وسوف ترى كم هو عظيم نظامنـا الشمسـي            
ة الفرد ؟ عندما     وما هي حيا   –وأين تكون األرض بالنسبة لك      



وعندما تعرف أن هناك    ! ترى ذلك ، يكون التسليم قد حصل        
حقاً من يدعمك ، يحبك كثيراً بحيث ال يمكن أن تتصور هذا            

أشعر باالتصـال ، يحـدث      . الحب ، فإن التسليم قد حصل       
عندما يشـعر كـوب     " أنا شخص منفصل    " ال تقول . التسليم  
وجود في الكوب يعـرف     والماء الم " أنا في المحيط ،   " الماء  

يحـدث  . فإنه يـزداد قـوة      " أنا موصول في المحيط ،    " أنه  
. عندما يكون هناك انتمـاء ، ال يوجـد خـوف            . االنتماء  

 .االنتماء يقطع جذور الخوف 
كيف يظهر الخوف في حياتك ، هل تعرف ؟ حتـى           

إنهـم  . الشهر الثامن فإن األطفال ال يخافون من أي شـيء           
لغاية ستة إلـى ثمانيـة      . هم ال يخافون    يقعون ، ومع ذلك ف    

وفي بعـض األحيـان     . شهور ، ال يعرف الطفل أي خوف        
أمـا إذا   . لغاية ثالثة سنوات ، ال يمر الطفل بتجربة الخوف          

مر الطفل بتجربة الخوف فإن ذلك بسبب تأثير الخوف عنـد           
ولكن عندما يبدأ االنفصال ، وعندما يصبح على الطفل         . األم  

مداً على نفسه لفترات أطول وال يأخذ من األم         أن يصبح معت  
العناية والحب الذي كان يحصل عليه من قبل ، عندها يتطور           



أو بمعنى آخر األهـل هـم       . الخوف عند الطفل شيئاً فشيئاً      
 .الذين يزرعون الخوف باألطفال 

هل هناك طريقة لتعليم األطفال عدم لمـس        : سؤال  
 بدون نشعره بالخوف ؟الفرن ؟ كيف نستطيع أن نعلمه ذلك 

اآلن ، أنا ال أقول أن الخـوف ال يجـب أن يكـون              
من المستحيل على أي شخص أن يكبر في الحيـاة        . موجوداً  

في وقت من األوقات سيعرف كل      . بدون أن يعرف الخوف     
ولكنني أحاول  . سيمرون بهذه التجربة  .شخص معنى الخوف    

د أصـالً   أن أجعلكم تعرفون متى يبدأ ، كيف أنه غير موجو         
هذا ال يعني أننا يجب أن نحد مـن         .في تكوين الطفل الوليد     
إذا أدركت ذلك ، فإنك تعرف أنـه        . الخوف أو نمنع حدوثه     

 .ومن الممكن أن يخرج من حياة اإلنسان . ليس من طبيعتك 
هـل تعرفـون    " . كالي"في الهند هناك آلهة تسمى      

 صـورة   إذا نظرت إلى  . ؟ هناك مغزى كبير ورائها      " كالي"
كل من ينظر إلى الصور ، سيصـيبه        . ، إنها مخيفة    " كالي"

إنها . الخوف من جميع الجماجم والعيون الضخمة الجاحظة        
إذا . تحمل رأساً في يد ولها أيدي معلقـة حـول وسـطها             

استطاع أحد أن يحب هذه الصورة المخيفة ، ينتهي الخـوف           



ـ    . الخوف قد تحول إلى حب      . من العقل    ة ألن هنـاك طاق
. إنها تكون في منطقة القلـب       . واحدة تبدو كخوف أو كحب      

عنـدما  . عندما تكون في حالة حب ، ال يكون هناك خوف           
 .يكون هناك خوف ، فإنه ال مكان للحب 

هـذا أفضـل    . لذلك ، عندما يأتي الخوف ، استسلم        
كالي وتحب  "عندما تستسلم ل  . شيء يستطيع المرء أن يفعله      

هذا هو  . ال يوجد خوف في حياتك       . ، ستصبح شجاعاً  "كالي"
الظلمة هي أم الضوء ؟     . تعني الظلمة   " كالي". "كالي"مفهوم  

لو لم يكـن    . بؤبؤ العين األسود نرى من خالله فقط الضوء         
" كـالي   . "بؤبؤ العين داكناً ، لما استطعت أن ترى الضوء          

هي األم ، تعطي المعرفة ، من خاللها تنبع المعرفة ، وينبع            
إنها جميلـة   . كرمز  " كالي"العقول الجميلة أتت ب   . ء  الضو

 .اهللا يعرف كجمال .جداً جداً 
 
 
 
 
 



 
 

عندما . الالنهائية هي الصلة بين الحضور والحاضر       
تكون كل خلية ، كل ذرة في العقل والجسـم مندمجـة فـي              
الحضور والحاضر ، ستقوم بتجربة األبدية ، تجربة مبهجة ،          

 .هذه األنا تذوب . نطاق العالم تجربة خارج 
كثير من الناس يظنون أنهم يصلون إلى الالنهائية ،         

. إنه وعيك   . اهللا هو الالنهائية ، يظنون أنهم يتكلمون مع اهللا          
كل . اهللا هو الكلية    . جزء منه يصبح اهللا ، واآلخر هو عقلك         

 .شيء في الوجود هو اهللا ، الطيب وغير الطيب 
ة فكرة لم تأتي من اهللا ؟ كل فكـرة          أية فكرة أتت وأي   

أنت متصل باهللا ، ال تسـتطيع  . المفكر هو اهللا . هي من اهللا    
ال تستطيع أن تكون خارج الكون      . هذا أكيد   . االنفصال عنه   
حتى أسوأ المخطئين ال يستطيعون الهـروب       .، مهما فعلت    

اهللا موجود في كل زمان ومكان ، وألنه موجود في          . من اهللا   
ن وزمان ، فإنه موجود مع الصالحين واألشـرار ،          كل مكا 

الفرق الوحيد هو من يعـرف      . كما هو موجود في المدهش      
 .عندما نرى الفرق ، هناك ثنائية االثنان . ومن ال يعرف 



إنها فكـرة أن نكـون      . في الصمت ال يوجد ثنائية      
عـدم  . ولكن عليك أن تتعمق في الصمت       . واحداً مع أنفسنا    

يجب أن يكون عقلك في نفـس المكـان         . افياً  الكالم ليس ك  
على سبيل المثال ، عندما تركب طـائرة ، فإنـك ترتفـع             .

إنك تركت  . ثالثون ألف قدم في السماء فوق سطح األرض         
جسمك الضـئيل خـارج نطـاق       .إنك في الفراغ    .األرض  
. من هناك نرى المنزل كأنه حشـرة        ! تصور ذلك . األرض  

ولكن عقلك ال يـزال موجـوداً       جسمك عالياً ،    . غير مرئي   
أنت علـى   . إنك ال تحلق بعقلك أيضاً      .. هناك على األرض    

ارتفاع ثالثون ألف قدم وعقلـك ال يـزال علـى األرض ،             
في هذه الحالة الصـمت ال يمكـن أن         . موجود على التراب    

 .يكون 
عندما . الصمت هو تمدد ، تمدد الوعي هو الحضور       

فـي هـذه    . ص ، شيء    تشعر بالحضور تشعر به كأنه شخ     
الحضور . في الصمت العميق    . الحالة فإن الوعي غير ممتد      

 .هائل ، غير محدود 
في أحد التدريبات ، بدأت     . كما حدث ظهر هذا اليوم      

فقط !! ماذا حدث ؟ شعرت كأنك لم تكن موجوداً         .بالمالحظة



. فقط ومضة من هذا هي تجربة الحضور        . بقيت المالحظة   
هذا هو المصـدر الرئيسـي لوجـودك        . ة  هذه هي الالنهائي  

والمصدر الرئيسي لكل شيء ؛ المصدر الرئيسي الذي أتيت         
سـتذوب فـي    . منه والذي ستنتهي إليه بعد سقوط الجسـد         

 .الحضور 
إدرك عقلك ، هل عقلك مشوش ، سعيد أم غير سعيد           

ماذا هناك  ! ، محمل بالغضب أو الحب ؟ إدرك هذه اللحظة          
في هـذه اللحظـة ، إدراك الواحـد          . ؟ عندما يحدث التمدد   

إنه جزء منـك  . مهما كان في العقل ، دعه    . يتصوره العقل   
ال . اقبل بهذا العقل مهما كان ، ال تقاتله         . ، ولكنه ليس كلك     

ألنك تكون قد بـدأت   . " ال تفعل هذا ، ال تفعل ذلك        " تقل له   
 .هذه هي المالحظة ، الحضور يكون دائماً هنا . القتال 

عندما تقابل اهللا ،    .  تستطيع أبداً أن تتقابل مع اهللا        ال
أما أن يكـون هـو      . هذه هي الالنهائية ، فقط اهللا هو الباقي         

مسار الالنهائية ال   " هناك قول مأثور    . الباقي أو تكون أنت     
. ال تستطيع أن تكون مع اهللا في وقت واحـد           ." يتسع الثنين   

ال تستطيع أن   . وجوداً  إما اهللا يكون موجوداً أو أنت تكون م       
 !!! تحب اهللا 



 
 

هل تستطيع أن تقيس الماء بمقياس من الملح ؟ فـي           
هل تستطيع أن تقـوم     . اللحظة التي يمس الماء ، سيذوب به        

فـي طبيعتـك الحقيقيـة ، أنـت         . بذلك ؟ وكذلك اهللا وأنت      
هذا هـو   . ال ذنوب ، استسالم ، أنت الالنهائية        . الالنهائية  

 . للحياة الهدف النهائي
مثلما يجري النهر نحو البحيـرة الكبيـرة أو نحـو           
المحيط ، كذلك ، تجري الحياة نحو الحياة المطلقة ، الحيـاة            

. ذلك هو الهدف ، مزهر بالكامـل        . الكبيرة ، العقل الكبير     
كل منكم له العقل الكبير ، هذا يحتوي على مسـتقبلك وكـل             

يحتـوي  . نهائي  ماضيك ، المستقبل الالنهائي والماضي الال     
على كل اآلمال ، والرغبات ، كل االحتماالت المتعلقة بك ،           

. كل ما تستطيع تحقيقه في الحياة ، كل ما تستطيع أن تملك             
عنده اإلجابة على   . العقل الكبير يحتوي على كل شيء منك        

والعقل . ال يوجد أي شيء خارج العقل الكبير        . كل أسئلتك   
 .إنه عقلك الكبير . بير آخر الكبير يحتوي على كل عقل ك

 



 
. الفكرة متصلة   . كل فكرة تخطر لك تأتي من العقل        

كل االكتشافات جاءت   . ال يوجد علبها ضبط     . إنها تحصيل   
هل رأيت ، فـي جسـمك       . من العقل الكبير ، عقلك الكبير       

يوجد الكثير من الخاليا ، هل هذا صحيح ؟ كل خليـة لهـا              
فس الخاليا التي كانت عندك منذ      اليوم ال تملك ن   . زمن محدد   

. خاليا ماتت ، خاليا جديدة حلـت مكانهـا          . عشر سنوات   
ولذلك ، فإن عملية والدة الخاليا وموتها عملية مستمرة فـي           

من وقت والدتك لغاية اآلن ، خاليا جديـدة تنمـو           . الجسم  
لذلك فإن هـذه الخاليـا الصـغيرة ،         . وخاليا قديمة تذهب    

وكذلك أيضـاً فـي جميـع       . تعرفك ككل    المحددة للحياة ، ال   
. هناك أجسام كثيرة ، كل منها له حياته الصغيرة          . األجسام  

نحن ال نعرف الحياة الكبيرة التي تحتوي على جميـع هـذه            
جميع عقولنا المجتمعة مع بعضها البعض      .الحيوات مجتمعة   

هذه الحيـاة تسـتطيع أن      . هي العقل الكبير ، الحياة الكبرى       
أنت عزيز جداً   . وأنت في مركز الالنهائية     .النهائية  تسميها ال 
العقـل  . لذلك فهناك العقل الكبير والعقل الصغير       . على اهللا   

الصغير يثرثر ، يقول شيء في وقت ، ويقول شيئاً آخر في            



يحب شيئاً اآلن ، وال يحب نفس الشيء في وقت          . وقت آخر   
 .الحق 

" تي  سأنفصل عن زوج  " جاءني أحد األشخاص وقال     
اثنـا  " أجـاب   " قلت ما لمشكلة ؟ كم مضى على زواجكما ؟        

عشرة سنة ، ولكن أيها المعلم ، لم نستطع أن نتفـاهم يومـاً              
ولكن كيف استطاعوا أن يستمروا لمدة اثني عشرة        " " واحداً  
إذا عشتم مع بعضكم مدة اثني عشرة سـنة ،          " قلت له   " سنة  

 سنة أخـرى ؟     لماذا ال تعيشون مع بعضكم مدة اثني عشرة       
 "؟كونا متفاهمين منذ فترة طويلةاكتشفتم فجأة اليوم بأنكما لم ت
ولكن عنـدما يكـون العقـل       . العقل الصغير يتغير    

الصغير غير مدرك للعقل الكبير ، سيصـبح غيـر مسـتقر            
عندما يصبح العقل الصـغير هادئـاً ،        . العقل الكبير امتداد    .

 للعقل الكبيـر ، العقـل       ليس عندك إدراك أبداً   . تذهب للنوم   
أنـا وأبـي وحـدة      " قال المسيح   . الالنهائي ، العقل الكوني     

وهناك قول سنسكريتي   " أنا واهللا وحدة واحدة حقيقية      . واحدة  
الفرق ." يقول ، بين اهللا ، المعلم ونفسك ، ال يوجد أي فرق             

 .هذا كل ما هنالك . هو االسم فقط 
 



ولكنه أيضـاً    . المعلم ، هو من يعكس العقل الكبير      
ولذلك فهو يستطيع أن يأكـل ، ينـام ،          . لديه العقل الصغير    

أنه يعكس العقل الكبير    .  ولكنه شفاف    –يمشي ،يتكلم ، يعبر     
مثله كمثل الطالب ،    . طول الوقت ، أربعة وعشرون ساعة       

ينشأ في كنف العقل الكبير ، وال تزال لديه الشكوك إذا كـان             
لـذلك ،   . ير أو من العقل الصغير      ما لديه هو من العقل الكب     

سيؤكد لك كل ما بقوله العقل الكبير ،        . اذهب واسأل المعلم    
ال فرق في ذلـك     . ال شك في ذلك     . وذاتك الداخلية الصافية    

تدخل في نفسك الكبيرة ، نفسك      . المعلم فقط يعكس كالمرآة     .
الهادئة ، العقل الكبير ، ومهما تكون اإلجابة ، ستسمع نفـس            

المعلم هو انعكاس خارجي لنفسـك      . ابة بكلمات مختلفة    اإلج
ولذلك عندما تستطيع أن تثق بنفسك ، عندها فقـط          . الداخلية  

أو عندما تثق بـالمعلم ، سـتزداد        . تستطيع أن تثق بمعلمك     
 .ثقتك بنفسك 

إذا لم تستطيع أن تحب شخصـاً آخـر ، فألنـك ال             
صـعباً ،   إذا وجدت أن ذلك     . تستطيع أن تحب نفسك بعمق      

ابدأ بحب المعلم بعمق وسترى أنه لن يتحملك وقتـاً طـويالً            
 .لتصبح العقل الكبير ولتعيش به 



العقل الكبير عنده كل االحتماالت لمسـتقبلك ، كـل          
كل ما تطلبه   . كل ما تحتاجه موجود فيه      . شيء موجود فيه    

. إنه يلبي ما تطلبه ، ويكمل عقلـك الصـغير           . تجده هناك   
 الكبير دائماً موجود ، مثل األم التي تأخذ طفلها          سيكون عقلك 
يريد كل شيء ويغيـر     . يريد هذا ويريد ذلك     . إلى التسوق   

ال " يأخذ لعبة صغيرة ، ثم يقـول      . رأيه بين الحين واآلخر     
أريد تلك  " ثم يعيد الفيل ليقول     ." أريد الفيل   . أريد هذا الدب    

تقـول األم    .يسبب الصداع لوالدتـه   . يذهب ويأتي   ." البطة  
" وتقول مرة أخرى    ." إنك تستطيع االحتفاظ به     " مرة أخرى   

وغير ذلك ستحمل المتجر    . وتأخذه بيدها   ." ال ، ال تأخذ هذه      
 .معها إلى المنزل 

في بعض  . بنفس الطريقة ، يقول عقلك الصغير شيئاً      
وفي أحيان أخرى   . ال يهمك ذلك    . األحيان تضمن ما تقول     

 الطريقة من الوعي ، تستطيع أن تتصـرف    بهذه. ال تضمنه   
. بكل موقف وفي كل الظروف ، تبدأ بعكس العقـل الكبيـر    

 .المعرفة ستأتي بانتظام . األشياء التي ال تعرفها ستأتي إليك 
 
 



أيـن  " جاء إلى محاضرتي طالب فلسفة وسـألني ،         
ال ، بالنسبة   " تعلمت؟ أين درست ؟ هل تعلمت من الكتب ؟          

أمسك الكتاب ،   . ثر من ثالث أو أربع صفحات       لي لم أقرأ أك   
علـى  . صفحة ، صفحتين ، ثالث صفحات ،وبعدها أتوقف         

سرعتي بالقراءة يحتاجني آالف السنين ألقرأ كل هذه الكتب         
. لم تُقلب الصـفحة     . في وقت من األوقات ، تناولت كتاباً        . 

بـالقراءة ، ال  . لذلك أغلقـت الكتـاب   ! تبدو كأنها ملتصقة   
ولكن عندما تتصل بعقلك الكبير ،      .يع أن تُلم بكل شيء      تستط

 .إنها معلومات تلقائية . تصبح جميع المعلومات متاحة 
عقلك . أينما تكون ، تستطيع أن تدرك العقل الكبير         

في العقل الكبير اتصالك مع     . الصغير يمتد في العقل الكبير      
يع أدرك العقل الكبير وسترى كيف تستط     .اآلخرين بالصمت   

الذبذبات موجودة أصالً ،    . االتصال باآلخرين بطريقة رائعة     
. الموجات الكهرومغناطيسية   . ما عليك إال أن تلتقط الموجة       

فقـط أدر   . جهاز االستقبال جاهز وما عليك إال أن تـديره          
 .إنه أمر بسيط جداً . الجهاز وسترى كيف ستلتقط الموجة 

 
 



. في المراقبـة    هذه تذوب   . األنا خشنة جداً ، صلبة      
. إذا حاولت إذابتها ، فإنها تبقـى        . وليس في محاولة إذابتها     

هذا . كثير من الناس يعلّمون إذابة األنا بإلغائها أو بتمريرها          
فقط بالمراقبة واإلدراك ، استرخي وكـن مـدركاً         . ال ينفع   

مع هذا ، ستبقى القـيم      . للعقل الكبير ، األنا ستختفي تلقائياً       
ارجع إلى الوراء ، سـترى أن       . في الحياة موجودة    المتعمقة  

أليس كذلك ؟ أليس الماضـي يشـبه        . الحياة كلها مثل الحلم     
الحلم ؟ حتى هذا اليوم ، حتى هذه اللحظة ؟ لقد أتيـت إلـى               

. اليوم السابق بدأت من مكان مـا        . الحياة ، عشت مستقراً     
تعت استم… قبله فعلت أمراً ما ، شيء آخر في بداية السنة           

. السنة السابقة ، والسنة التـي سـبقتها         . بهدية رأس السنة    
بكيت مرة وصرخت مرة أخرى ، وكثير قبل أيام الدراسـة           
التي مرت وأنت تذهب وتأتي إلى المدرسـة منتظـراً يـوم            

أال يشبه ذلـك    . أليس كذلك ؟ كل ذلك ذهب وولى        . العطلة  
 . الحلم؟ أنظر إلى الخلف وسترى أنه يشبه الحلم 

 
 



وماذا يمكن أن يحدث بعد ذلك ؟ أيام قليلة قادمـة ،            
ماذا يمكن أن يحدث ؟ في أحسن األحوال ستضحك وتقفز ،           

على أية حال سيذهب كله     ! ماذا في ذلك    . أو ستبكي وتجلس    
لماذا تهتم كثيراً ؟ لكـي تبتسـم        . ، وستكون أمضيت وقتك     

الجهد الذي ستبذله من أجـل      . وتضحك ، سوف تعمل كثيراً      
أنت تفعل العكس   . البتسام والضحك سيجعلك تبكي وتصرخ      ا

ليس . فقط ابتسم واضحك    . ال يوجد هناك شيء يجب فعله       . 
الحياة ، هي نفسها ، تعبيـر       . للحياة هدف ،ليس للحياة دور      

كل شيء يترتب من العقل     . ال يوجد شيئاً تفعله     . عن الفرح   
 . الكبير 

لـى السـقف    أحدهما كانت ع  . هناك قصة سحليتان    
لماذا ال تأتين للتنزه ؟     "واألخرى على الحائط وقالت األولى ،       

بقينا طول الشتاء بالداخل    . إنه يوم مشمس جميل في الخارج       
لماذا ال نخرج للنزهة في الشمس ؟ قالت األولى كال ، ماذا            . 

كيـف أسـتطيع أن     . تقولين ؟ إذا تحركت ، سيسقط السطح        
 " تفكير ؟أتحرك من هنا ؟ أليس لديك أي

 
 



إنك ال تعمل أي فـرق فـي        . هذا ما نفكر به نحن      
حتى لو  . ما يحصل قد حصل     . العالم إذا عشت أو لم تعش       

 .ما يجب أن يحصل لك سيحصل . كان خارج إرادتك 
لديك هذا السؤال الكبير ، ما هو العزم ، ومـا هـو             
القدر ؟ عندما تحصل األشياء كما تفكر بها ، ستقول هذا هو            

هذا بسيط  . م ، وعندما ال تتحقق أفكارنا ، نقول هذا قدر           العز
تستطيع أن تقـرأ    . كتب الناس مجلدات عن العزم والقدر       . 

عنـدما  . هذا جيد للمصابين باألرق     . صفحتين وتغط بالنوم    
سـيقول  " . عزم  " تأتي الفكرة إلى العقل الصغير ، ستسميها        

ما هو العـزم ؟     ." ما أجمل ذلك ، إنه العزم       " العقل الصغير   
لن يكون  . إذا تقاتل العقل الصغير مع الفكرة يسمى ذلك قدر          

 .إال ما هو مقدر 
وأعرف أنك العقل الكبير    . أعرف أنني العقل الكبير     

أنا في كل مكان كعقـل      . أنا بداخلك   . ال فرق بيني وبينك     . 
كلها أجسام مختلفة ، وعقل واحد كبير ، محيط واحد          . كبير  

المخلوقات المختلفة هـي مـن عملـك ، وهـي           وكل هذه   . 
 .سعادتك 

 



 
في حياتك ، تختار جميع المناسبات ، السعيدة وغير         

في بعض األحيان تكون سعيداً ، وأحياناً غير سعيد         . السعيدة  
كلها مرح ، كلهـا  . لماذا نأخذ الحياة بجدية     ! ماذا في ذلك    . 

ة لعبـة ،    الحيـا . تعني لعبة   " ليال  "هناك كلمة هندية    . لعب  
ال تأخـذ   " بقول المعلمون   . كما هي ، إنها جميلة      . مسرحية  

آه، ماذا تفعل ،    " الصحوة تعني   ." الحياة بجدية إنها مسرحية     
ماذا هناك ، لماذا تقلق من ذلك الحلم ؟ لقـد حلمـت الليلـة               

اآلن . لقـد انتهـى     ! الماضية حلماً غير سار ، ماذا يعنـي         
 .تأبه في تحليل األحالم ال !" أستيقظ في هذه اللحظة 

 



   . 
 

ماذا يحدث  . ليس لها معنى    . األحالم هي أحالم فقط     
في . ؟ انطباعات معينة من الماضي في العقل نتخلص منها          

تلك اللحظات قد يكون هناك بعض الحـدس واألفكـار مـن            
الحلم مزيج من أشياء كثيرة     . تختلطان معاً   . المستقبل أيضاً   

عندما تسـتيقظ   . تكون مضيعة للوقت    . مت بتحليلها   إذا ق . 
الحلم إما أن يكون من الماضي أو يأخذك إلى         . يذهب الحلم   

إما أن يكون حلم يقظة أو حلـم مـن الماضـي            . المستقبل  
فـي هـذه اللحظـة      ! الق به بعيداً    . الماضي هو الماضي    .

إنها لحظـة   . ال تتخلى عن هذه اللحظة      . ستشعر بالحضور   
 .التي هي اآلن . هذا ما يوصلك إلى اللحظة الحالية . ثمينة 

إن المفهوم الديني القديم لإلله أنه ينتظرك ألي خطأ         
في اللحظة التـي ترتكـب فيهـا        . ويعاقبك على ذلك الخطأ     

إنـه غاضـب    . إنه ينتقم منك    . الخطأ ، إنه جاهز للحساب      
هة أي نوع من اآلل   . إنه تفكير بدائي    . سوف يعاقبك   . عليك  

يكون ؟ أال يستطيع أن يصلح من شـأن الشـخص قبـل أن              
يخطئ ؟ لماذا ينتظر اإلنسان ليخطئ ومن ثم يصلحه ؟ ماذا           



كان يفعل قبل ذلك ؟ هل كان نائماً ؟ أنت تنكر وجوده فـي              
كل زمان ومكان ولكن وجوده في كل زمان ومكان اعتراف          

 .منك بأنه يستطيع أن يحاسب 
. إنـه محـب     . أن يحاسبك   كال ، إن اهللا ال ينتظر       

آلهة قديمة ، هي األم     " ميناكشي  . " يعتني بك في كل لحظة      
وهي دائمـاً   .السمكة ال تغمض عينها أبداً      . ، لها عين سمكة     

األم ال تفقد صلتها بصغارها أبداً      . تتبع صغارها وتعتني بهم     
 .إنها تتحرك معهم . أينما ذهبوا 

ـ . انظر إلى الحياة كأنهـا لعبـة         أنـت  . رحية  مس
أنا الالنهائية وأنا أعرف ذلك     . الالنهائية ، وأنت تعرف ذلك      

عندما تصل إلى هذا المستوى من الوعي       . لذلك دعنا نلعب  . 
اهللا يطلب منك فقط أن     . إنك إنسان   . ، ليس هناك ما تتعلمه      

ألنك أنت في قلـب     . هذا كاف   . تكون معه لفترات محدودة     
ذلك ؟ هذا ما يطلبه اهللا منك أن        هذا هو الحب ، أليس ك     . اهللا  

تكون في قلبه وسيتدبر الخالق أمر خلقه ويقوم بما تطلبه من           
خاللك فقط ال تقلق ما عليك فعله فقـط هـو أن تسـترخي              

 .وتستسلم ألنك في قلب اهللا 
 



   
 

؟ א
.

 
ال يفعل ما تفعله المجموعة ، ما يفعله المجتمع         الذي  

ال أحد يريد   . الذي له طريقته في التعامل ، ندعوه بالمجنون         
من يحـب أن    . نرفض أن نكون مجانين     . أن يكون مجنوناً    

يكون مجنوناً ؟ كل الجهود التي تبـذل فـي الحيـاة ، فـي               
 المجتمع ، في التعليم ،توضع للمحاولة أن نكون حكماء ، أن          

أليس كذلك ؟ هذا يعني أن نكون فـرداً         . نكون غير مجانين    
من المجموعة ، ونتبع تلك المجموعة  إذا رفع أحدهم يـده ،             

 .عليك أن ترفع يدك ، ال تعرف لماذا 
 
 

يضحك النـاس   . هناك ما يدعى الضحك االجتماعي      
إذا لم تضـحك ،     .إنهم يضحكون فقط  . إذا فهموا النكتة أم ال      

لذلك تضحك  . ظن الناس أنك أحمق أو غبي       من الممكن أن ي   



مرة يضـحك   . يقال أن الرجل اإلنجليزي يضحك مرتين       . 
ولكن . والمرة الثانية في المساء عندما يفهم النكتة        . اجتماعياً  

أمـا  . األلماني يضحك مرة واحدة ألنه لن يفهم أبداً النكتـة           
 .اإلسرائيلي فلن يضحك أبداً ألنه ال يعرف ما معنى الضحك 
. في اليوم الذي سيختفي به المجانين من هذا العـالم           

المجـانين  . ستغلق محطات التلفزيون    . ستنتهي كل التسلية    
يعملون شـيئاً خاصـاً ،      .هم أكبر مصدر للتسلية في العالم       

، عندما تراه تـرى شـيئاً       "أحب لوسي   " مسلسل  . وتضحك  
ولكن . إنهم يفعلون أشياء مضحكة ، وأنت تضحك        . مجنوناً  

إذا رأيت أحداً يفعل ذلك حقيقة ، في المنزل أو في الشارع ،             
 .أو في الجوار ، سيغضبك ذلك 

. يجعلونـك سـعيداً     . المجانين يجعلونك تضـحك     
إنـه يحـب    . يمل اهللا من الحكمـاء      . المجانين مهمون جداً    

لماذا تجعـل األوراق    . حتى عمل الطبيعة جنونياً     . المجانين  
 ؟ وتعيد الكرة كل عام ؟ تحاول الشجرة         تسقط في كل خريف   

ومرة أخرى تُنبت أوراقاً    . أن تُسقط أوراقها ، وتصبح يابسة       
أال تفهم الطبيعة   . فصالً بعد فصل ، ومرة بعد مرة        . جديدة  



كل البشر يولدون ثم يموتون     . في االقتصاد ؟تضيع األشياء     
 .ويمضون ثالثون سنة أو أربعون سنة في الدراسة 

أصبح حكيماً جداً لو    . درس طوال حياته    "تاين  أنش" 
أتيح له أن بعيش مائة سنة أخرى ، لكان مـن الممكـن أن              

ولكن الطبيعة ال تفهم ذلـك      . يحصل من االختراعات الكثير     
. إنها غير اقتصـادية     . نأتي بأطفال كثيرين إلى هذا العالم       .

 أليس كذلك ؟
ـ            ل الخلق مستمر ، ليس هناك هـدف ، عنـدما يفع
 .شخص شيئاً بدون هدف ، بدون أي معنى ، ندعوه مجنوناً 

نريد أن نجد سبباً لكل شيء ، هدفاً لكل شيء ، نريد            
      مـا  . الناس يحاولون فهم أحالمهم     . أن نحلل ونفهم كل شي

فائدة ذلك ؟ مهما كان حلمك ، ماذا يعني؟ سواء كنت جالسـاً    
سـواء  على ظهر حصان أو على سطح القطار في الحلـم ؛            

رأيت غراباً أو بطة أو حمامة أو بجعة أو فأر أو قطة فـي              
حلمك ، ما هو الفرق ؟ لماذا نضـيع الكثيـر مـن الوقـت               

نحاول أن نعرف شـيئاً     . لتشخيص األحالم ، ولفهم األحالم      
عن األحالم ؟ ندعو أنفسنا بالحكماء ألننا نريـد أن نحصـل            

 على شيء في المقابل 



 
ئاً وال يحصل على شـيء      المجنون هو الذي بفعل شي    

جنونهم يعمل، حتى هؤالء نسـتطيع أن نضـع         .في المقابل   
تصرفاتهم في معنى وهدف ، قد ترى أنهم يفعلون ذلك بدون           

ال تكـن   " منذ الطفولة ، لقـد تعلمنـا        .هدف ، بدون معنى     
ما هو الخطأ في أن تكون مجنوناً ؟ ما هو الخطأ           " . مجنوناً  

مع ؟ دع الجمع يتصرف كما      في أن تقف لوحدك ، خارج الج      
 .أتصرف بطريقتي . أنا أقف خارجاً عنهم . يحلو له 

إذا أرادت أن تكـون     . الطبيعة ليسـت اشـتراكية      
. اشتراكية ، ألعطت كل مكان في هذا العالم نفس الصـفات            

. كلها ستكون سواء ، مثل الصحراء       . لن يكون هناك جبال     
. لـيس كـذلك     ولكن العالم   . كل شيء مثل بعضه البعض      

هناك أجناس كثيرة مـن النـاس       . العالم مليء باالختالفات    
أشـكال مختلفـة مـن      . يعيشون عل ظهر الكرة األرضية      

هنـاك  .  ال يوجد شخصان اثنان لهم نفس األنف         –األنوف  
حتـى وال   . وكذلك كل شخص كمـا هـو        .اختالفات كثيرة   

 .بصمات األصابع 



الشـيء  .  جـداً    المجنون هو الذي يعمل شيئاً مختلفاً     
كل التسلية ، بما في ذلك األلعـاب   . الذي ال يقبل لدى الناس      
فكر بشخص يأتي من كوكب آخـر       . هي تصرفات مجنونة    

الزهرة مثالً ، جاء إلى الكرة األرضية وشاهد جمع غفير من           
الناس يراقبون فريق من الشبان في هذا الجانـب والفريـق           

ن أن يتقاتلوا علـى كـرة       اآلخر في الجانب المقابل ، يحاولو     
كرة واحدة  ! سيبدو ذلك مضحك للغاية     . ويضعونها في سلة    

في الوسط ، فريق من الشبان هنا ، يحاولون أن يرموها إلى            
لماذا كل هذه المشاكل ؟ لمـاذا ال يأخـذون          . الجانب اآلخر   

الكرة ويضعونها في السلة ؟ ما هو الفرق الذي سيحصل إذا           
. و تلك ؟ أنه ضرب من الجنـون         وضعوها في هذه السلة أ    

يجلس النـاس لسـاعات مـع       . لعب كرة اليد ، كرة السلة       
. يجب أن ترى المشهد كامالً      . بعضهم، يصيحون ويصفقون    

 –أو هنالك لعبة الكريكـت      . ال يوجد شيئاً به على اإلطالق       
قال برناردشـو فـي     . يرمي أحدهم الكرة ، وآخر يضربها       

ان يلعب به أحد عشر مجنونـاً       الكريكت هو مك  " مكان معين   
كل األلعـاب  . هذا صحيح ." وأحد عشر ألف مجنوناً يراقب   



إذا وجدت معنى ، هدف أو منافسة ، ستفسـد كـل      . جنونية  
 .اللعبة 

أو . إذا كنت غير مجنون في حياتك بعض الوقـت          
 –كل الوقت إذا كان ذلك ممكناً ، على األقل بعض الوقـت             

إذا دعـاك أحـد     . فقد الفرح بالحياة    ست. ستفقد متعة الحياة    
تبدأ . بالمجنون ، كيف تتصرف ؟ ستصبح عيناك حمراوان         

يجب أن  . على أية حال ،إنها مجاملة عظيمة       ! بصك أسنانك 
. تبحث عن مثل المجاملة ألنه من الصعب الحصول عليهـا           

من الممكن أن يظن الناس أنك مجنون وغالباً ال يقولون لـك            
 . البعض ، عليك أن تشعر بالسعادةلها لكإذا حصل وقا. هذا 

نحـاول أن ال    . أكبر مشكلة لدينا أن نكون مجـانين      
طوال حياتنا نكبت مشاعرنا ويزداد الخوف في       . نكون كذلك   

المجنون هو من يعمل بحرية ، هو الذي لديه كـل           . داخلنا  
. الحرية ، أليس كذلك ؟ لذلك كيف يستطيع أن يكون مجنوناً            

رس شخص ما الحريـة ، ال يسـتطيع أن يكـون            إذا لم يما  
اهللا يحب أن تكـون     . الحرية هي وراء كل جنون      . مجنوناً  

إنه يمل مـن كتابـاتهم      . إنه ال يحب الحكماء كثيراً      . حراً  
 . وهو ال يحب أبداً الكتب التي كتبت عنه . وفلسفتهم 



 
 

اللعبة معناها لـيس هنـاك      . اجعل حياتك كلها لعبة     
فقط عشـها ببسـاطة وسـهولة       .  أي شيء    هدف ، ال يوجد   

ال يوجـد   . هذه هي الحياة ، وهذا هو الحبور        . العب اللعبة   .
شيء تستطيع فعله لكي ال ترضـي اهللا ، وال يوجـد شـيء     

هو ال ينتظر هنـاك مـع       . تستطيع فعله لكي ال ترضي اهللا       
يجـب أن ال    . أعوانه ليؤنبك على خطأ ارتكبته وليعاقبـك        

 أنه المحاكم المعاقب إذا فعلت كذا وكذا        تكون فكرتنا عن اهللا   
إذا لم يرد اهللا لك أن تفعل أي شيء فمن المستحيل أن تفعله         . 
الحقيقة هي أن اهللا أعطاك الحرية لفعل ما تريد بمعنـى أن            .

 .لك الخيار في أن تفعل ما يمليه عليك دينك 
مهما حصل في حياتك حتى هذا اليوم ، حتـى هـذه         

بكيت ، ضحكت ، صرخت ، غضبت       . حلم  اللحظة ، يشبه ال   
، ألقيت باألطباق على األرض ، عملت أنواعاً من القصص          
، ألم تفعل ذلك ؟ ضربت رأسك بالحـائط أو ضـربت رأس     

. صرخت أو تركت أحدهم يصرخ عليـك        . غيرك بالحائط   
 .الحياة كلها لعبة . إنه يراقبنا . إنها بالنسبة هللا ال تعني شيئاً 



.  ترى عدم االستمرارية في الحيـاة        هل تستطيع أن  
ارجع إلى الوراء وسترى أن كل ما فعلته        . هذه هي الحقيقة    

مهما سيكون ما تفعله في المستقبل ، حتى ولـو          . يشبه الحلم   
أصبحت حاكماً للبلدة ، أو قد ترتقي إلى أعلى المناصب ، أو            

. أن تملك ثروة طائلة ، ماذا في ذلك ؟ كل ذلـك سيمضـي               
سيمضي سواء كان ذلك    . ظة ستمضي أيضاً ، غداً      هذه اللح 

 .كله سيمضي . سعيداً أو غير سعيد 
هل تعلم  . بين الحين واآلخر تأتي أوقات غير سعيدة        

افترض أنـك لـم تمـر      . لماذا ؟ إنها تجعلك تدرك سعادتك       
بلحظات غير سعيدة في حياتك ، فإنك لـن تعـرف معنـى             

ستصبح مثل الحجر   . ستكون حياتك مملة    . اللحظات السعيدة   
من أجل أن تشعر    . لذلك ، ومن أجل أن تعيش في سعادة         . 

بالحياة ،ستعطيك الطبيعة بين الحين واآلخر جرعة صـغيرة         
ستجعل حياتك أجمل وأمتع ، اقبـل بمـا         . من عدم السعادة    

 .منحه لك اهللا 
يعطيك جرعة من عدم    . اهللا يفعل معك الشيء نفسه      

أنظر إلى الوراء وبأمانة ، ألم      . البكاء  تبدأ بعدها ب  . السعادة  
تشعر بيد اهللا قد امتدت إليك لتساعدك في كل صعوبة مررت           



. بها ؟ في كل مرة تواجه صعوبة ، ستمتد لك يد المسـاعدة              
هناك العديد ممن خرجوا من مشاكل عويصة لـم         . ستنشلك  

يعرفوا كيف استطاعوا الخروج من تلـك المشـاكل بـدون           
  .مساعدة أي إنسان

ال أقصد أنك تستطيع القفز في البحر وترى أن كان           
ما أريد قوله ، يجب عليك أن       . هناك من يستطيع مساعدتك     
ولـذلك  .هناك دائماً من يدعمك     . ال تخاف مواجهة الصعاب     

فإن أية صعوبة تواجهك ، تكون لألفضل ، إنها تجعل حياتك           
 هل رأيت ، ال يوجد هـدف فـي        . أكثر حيوية وأكثر متعة     

الحياة ، وإال لماذا يولد الناس ولماذا يمرون في جميع األشياء           
التي يمرون بها مع أنهم سيموتون في يوم من األيـام ؟هـل             
هذه هي الحياة؟ هل يولد اإلنسان ليقوم بتسديد فواتير المـاء           
والكهرباء ودفع الضرائب ؟ إذا كان هذا هو هدف الحيـاة ،            

 .فال قيمة ألن نعيشها 
تنتظر يـوم العطلـة ، تُمضـي        .  نهاراً   تعمل ليالً 

تعود إلى المنزل مرهقاً ، تأكـل ،        . األسبوع في عمل شاق     
العطـل  . تنام ، وفي اليوم اللي تكرر ما فعلته         . تذهب للنوم   



كل العطل متشابهة ، كالم ، زيـارات ،         . لها نفس التكرار    
 .خروج من المنزل ، مشاهدة األفالم، نفس التكرار 

فقـط  ! ، سترى هناك كثير من الجنون       إذا صحوت 
راقب عندما يتحدث أربع أو خمس أشخاص حيث عـادي ،           

كمـا يحـدث فـي      . تستطيع أن تغيـر الحـديث ببسـاطة         
إذا تحدث عشرة أشـخاص معـاً عـن         . المجموعات أيضاً   

الطقس وغيرت الموضوع إلى السوق المالي ، كل شـخص          
ذلك أم ال ،    سيتكلم عن السوق المالي ، سواء كان يعرف عن          

ال . تستطيع أن تغير الحديث مرة أخرى إلى األكل الصحي          
ينتبه أحد أن الموضوع األصلي لم ينتهي ، وسيتكلمون عـن           

 .أليس هذا مضحك ! الموضوع اآلخر 
إذا أدركنا طبيعة حياتنا المتغيـرة ، طبيعـة تغيـر           

هنـاك مرجـع    .  ستجد أن شيئاً بداخلك لم يتغير        –األحداث  
لتستطيع معرفة ذلك   .ستطيع القول أن األشياء تتغير      داخلك لت 

هذه هي  . هذا هو مصدر الحياة     . المرجع ، هذا هو الوجود      
جاليليو اعتُبر مجنوناً   . الحكيم عنده بعض الجنون     . الحكمة  

 . عندما أدرك أن األرض تدور حول الشمس 
 



 
ال . الحكيم هو الشخص المسترخي ، الحر ، السعيد         

إذا كان مادياً أو روحانيـاً أو أي        . ذا سيحصل   يقلق بشأن ما  
على ماذا تحصل عندما تقوم بكل هذه األشياء ؟ إلى          . شيء  

بفعلك هـذا   . أين يقودك ذلك ؟ال تربح شيئاً ، ال تخسر شيئاً           
" هناك قول بالسنسكريتية ،   . فأنت ال تُرضي اهللا وال تُغضبه       

أتيت إلى  " .أتيت إلى هنا ألستريح   .مكاني األصلي في الجنة     
. العالم ألستريح وألعب وألرى ما يحدث هنا ، في هذا العالم            

فقط عليك أن تكون مدركاً ومنتبهاً لتراقب كل ما يدور حولك           
 .إنه متعة حقيقية . 

 
 



   . 
 

فقـد كنـت    . لقد اختبرتَ نموذجاً مشابهاً في حياتك       
 وفـالن   ترى األشياء نفسها تتكرر مرات ومرات مع فـالن        

الخروج من هذا السياق في الحياة ، هو اإلدراك         . وآخرون  
كـن  . بدايةً كن مدركاً لسياق حياتك ، وبعدها اتخذ خطوة          . 

. نعـم ، سـأكون مجنونـاً      . " وافق على الجنون    . مجنوناً  
 .عندها ستكون الحرية المطلقة " سأخطو إلى األمام 

ـ          اً حتى ممارستك الروحانية يجب أن ال تكـون عبئ
إنها تبدأ  . يجب أن تمارسها في روح من الحرية      . ثقيالً عليك   

إنها ليسـت   . عندما يكون الحب ، ال يكون االلتزام        . بالحب  
شيئاً يجب عمله مثل الذهاب إلى الكنيسة كل يوم أحد للصالة           

طريق حياتـك هـي     . إنها متعة الحياة    . إنها ليست واجباً    . 
. ودك يصبح صـالة     وج. كل تنفس يصبح صالة     . الصالة  

كل ما تنظر إليه بامتنان ومن      . عملك صالة   ، مشيك صالة   
 .كل قلبك هو صالة 

 
 



قف بجانب المحيط وانظر إلـى سـعته ، عمقـه ،            
 .هذه هي الصالة . يحصل شيء في داخلك ! أمواجه 

ُأشعر . عندما يأتي الخريف ، راقب ألوان األشجار        
 .ان تبدأ الصالة الحقيقية في لحظة االمتن. باالمتنان في قلبك 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 




