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(2) الكونية الحياة مع لتناغم الفرد المعمارية الفيدية: الهندسة
المقالة في شرحنا قد كنا
30 آب 2010، بتاريخ األولى
المعمارية الهندسة هي ما
عن ــفــيــديــة وتــكــلــمــنــا ال
للمباني اإليجابية التأثيرات
لمبادئها،

ً
وفــقــا لمبنية ا

ــة ــجــاب واســت أمــــا الـــيـــوم
الكثيرة لــالســتــفــســارات
في فسنتوسع القراء، من
شــرح هـــذه الــمــقــالــة فــي
النقاط التطبيقية بعض
"مهاريشي بـ يسمى لما

فيدا". استهاباتيا

سليمالحداد

في مهاريشي استهاباتيا مبدأ أهم
والتوجيه. الصحيح االتجاه هو فيدا
المدخل إنــه المباني، وبالعالقة مع
االتجاه لواجهة يحدد الذي الرئيسي
واجهة اتــجــاه تقع فــي أي المبنى،

المبنى.
ممكنة، اتجاهات ثمانية أصل من
-- والــشــمــال الــشــرق اثــنــان فقط --
وهذا الميمونة. التأثيرات ينتجان
تكون مدينة عادية في أي أنه يعني
تؤدي االتجاهات كل في فيها الطرق
توجهات تكون المباني ذات أن إلى
الطرق،  مع توجهات

ً
تماشيا مختلفة

75 في  عن يقل ال ما هناك فيكون
ذات توجه المباني جميع المئة من
اعتالل الصحة يساهم في ما مشؤوم،
ذلك من المشاكل في المجتمع. وغير
يعرفون ال 'الناس مهاريشي: يقول
السكنية ومباني المباني أن توجه عادة
في النجاح كبير بقدر المكاتب يسهم
المهنية، والصحة الحياة والتقدم في
على المستوى ــثــروة وال والــســعــادة

الفردي".
عدة هــنــاك أن والــجــديــر بــالــذكــر
المطاف تحدد في نهاية اعتبارات
والمشؤومة، الميمونة الــتــأثــيــرات
الغرف ومواقع المباني، توجه وهي:
والقياسات والنسب المنزل، داخل في
وموقع وشكل انحدار األرض، الفيدية
وجود عوائق وعدم المياه، المبنى من
والتأثير الشروق، عند الشمس لنور

الخ. البيئة،
ز يعز للمبنى لي لمثا ا لــمــوضــع ا
التأثير يأتي واالزدهار والتقدم السالم
األرض على الطبيعي للقانون األقوى
التوجه في وليس فقط الشمس. من
الشرق، نحو أي الشمس، شروق نحو
وبما أيضا، ميمون، ولكن توجه أكثر
تعبر السماء، أنها) الشمس (تبدو أن
فإنها غروبها، إلى الشمس شروق من
تأخذ الطاقة. من مختلفة نوعيات تشع
في فيدا إستهابتيا مهاريشي مبادئ
األوقــات في الشمس طاقة االعتبار
على وتأثيرها النهار من المختلفة
، ، جنوب (شمال األقسام المختلفة

المبنى. من والغرب) ، شرق
فيدا إستهابتيا لمهاريشي وفقا
وغرفة للمدخل مناسب مكان هناك
الطعام وغرفة وغرفة الجلوس والمطبخ
منزل. أي في النوم وغرفة الدراسة
"فاستو يعرف بـ ما ذلك على ويستند
المواقع معرفة وتحديد أي فيديا"
العناصر للتخزين وتوليد الصحيحة
مثل ، البناء في المستخدمة المختلفة
الطهو)، ألغراض تستخدم (التي النار

وغيرهما). ، الماء (لالستحمام أو
على تأثير البيت في موقع لكل
فيه، األشـــخـــاص الــذيــن يــقــيــمــون
ينبغي أنه الصحية تعني ًوالمعيشة
دائما بالنعاس يشعر أال المرء ًعلى
يشعر دائما غرفة الطعام، أو فــي
من الــدراســة. بــدال غرفة في بالجوع
غرفة في المرء يدخل عندما ذلــك،

أكثر يشعر ينبغي عليه أن الدراسة
يدخل وعندما والتنبه، باالنتعاش
أن الطعام، ينبغي المرء إلــى غرفة
غرفة وموقع الهضم، عملية تحفز
راحــة إلــى تفضي أن ينبغي الــنــوم

أي عائق. عميقة دون

المدن تخطيط

إستهابتيا فيدا   تأخذ مهاريشي
فــي االعتبار الــعــوامــل جميع هــذه
جوانب جــانــب مــن لضمان أن كــل
المكتب أو المنزل في اليومي النشاط

مع القانون الطبيعي. ينسجم
هذه تطبيق يتم مماثل، وبشكل
المالئمة، لالتجاهات ذاتها ّالمبادئ
كل تكون بحيث المدن، تخطيط في
بالتأثيرات مدعومة الحياة جوانب

الطبيعي. للقانون المفيدة
الكاملة) الطاقة (مقر البرهماستان

المبنى  إلى جميع أقسام باإلضافة
بخاصة واحد مكان هناك ًالمعروفة،
وفقا تشييده تم بناء كل في

ً
جــدا

إنه . فــيــدا لمهاريشي إستهابتيا
المركزية النقطة وتعني البرهماستان،
أن يجب الكمال. مقر – المفتوحة
منزل برهماستان، حيث كل يكون في
بشموليته. الطبيعي القانون يستقر
شاملة بنية المنزل يصبح وبــذلــك
ينبغي الطبيعي. وكــذلــك للقانون
وفي ومدينة قرية كل في يكون أن
كل يكون بحيث برهمستان، بلد، كل

شمولية مع اتصال دائم على مواطن
الكونية. الحياة

الفيدية والنسب القياسات
يتم  فيدا إستهابتيا مهاريشي  في
المبنى من والقياسات النسب تصميم
مع

ً
ويتم احتسابها تماشيا والغرف

البشرية للفسيولوجيا العامة النسب
الكونية، الفسيولوجيا في والتماثل
الرياضية الصيغ باستخدام وذلــك
فيديا فــاســتــو الــقــديــمــة مــن عــلــم

فيدا. إستهابتيا لمهاريشي
النسب تكون أن يضمن ما وهذا
الشمس مع تناغم في وأنها ميمونة،
والـــكـــواكـــب. إنــه ــجــوم ــن والــقــمــر وال
بين والكمال المرهف التناغم ذلك
والهيكلية للبناء الفردية الهيكلية
الصحة يعزز هو الذي للكون الكونية

النمو ويضمن والــســعــادة ــروة ــث وال
وفــي فـــرد ــتــطــوري مــن حــيــاة كــل ال

ككل. المجتمع
والطبيعية الصحية البناء مواد

مهاريشي من مهم آخر جانب وثمة
بمواد الــبــنــاء إستهابتيا فــيــدا هــو
للظروف مناسبة سامة غير طبيعية
بطبيعة يشمل المحلية. وهذا المناخية
والطوب الخشب مثل المواد الحال
والتبن، المرصوص والبن، والــتــراب
المنتجات فضال عن ــك، ذل ومــا إلــى
والجبس والطين الرخام مثل الطبيعية
للستائر الطبيعية والبالط واألقمشة
والمواد والدهانات والسجاد واألثاث
الـــجـــدران الصحية وورق الــالصــقــة

السامة. غير الطبيعية
يكون أن تجنب

ً
أيــضــا وينبغي

كهربائي حقل مجال أي ضمن البناء
التوتر ومغناطيسي ضــار وخطوط
إلى وما الميكروويف العالي وأبــراج
أن المثالية يجب من الناحية ذلك.
في واألجــهــزة الــمــواد تكون جميع
إستهابتيا فيدا مباني مهاريشي

وصحية. نقية
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