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  به نام خداوند بخشنده و مهربان 
  
 

 

 

  ،، هستیِ تمامی، وجود يکتامهربان خداوند
   ببينم حقيقت رایِ جائي که دوگانگی است، بگذار يکتايدر

  که ترس و وحشت است، بگذار تنها همه جا حاضر و حضور واقعی را ببينم در جائي
  ه را ببينم، آن يگانه هستیشانی است، بگذار فقط آن يگانکه نگرانی و پري در جائي
  که عشق احساس می شود ،بگذار عشق بيکران خداوند را ببينم در جائي
تنها قدرت را و  که کسالت،  ضعف و نا توانی است، بگذار چشمانم فقط حضور، همه جا حاضر در جائي

  ببيند
 گیِ خداوند و يا بهدر تمام افکارم، در تمام گفتارم و در يکايک کردارم، بگذار وجودم فقط به يگان

  فقط يگانه، فقط خداوند، فقط  هستی .شهادت بدهدهستی یِ يگانگ

                                                                          
  

  
  

 

، سواالت بلعيده می شوند، آينده ای وجود ندارد، راه و مسيری نيست، فقط عشق الهی کراندر اين دريای بي
نند برگی می ماند که آزاد و رها، سبکبال و بی خيال در اين دريای بی انتها خود را تسليم می کند، بدون اينکه ما

. از خود سوالی کند که به  کجا می روم، کی و چگونه به آنجا می رسم و آيا چه کسی به من کمک خواهد کرد
 چيزی بزرگتر از عشقی که من در مورد هيچ. اين عشق تسلی بخش است، چشمة انرژی است و شفا دهنده است

  ساتيام                  .آن صحبت می کنم نيست
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٢٠٠٨نشريه آگوست   ٣ 

 

 

  

 

  يدروز را با عشق شروع کن

  يد کنسپریروز را با عشق 

  روز را با عشق پر کنيد

  به پايان برسانيدروز را با عشق 

   راه رسيدن به خداوند ست  ااين
  

  "شری ساتيا سای بابا"

 

  
  
  
  

 دوهندين نشانة "  ماُ. " دنياسترسمی شش دين نشان دهندةگلبرگ شش . چراغی است در مرکز اين تصوير
، آتش ت، ماه و ستاره برای اسالم است، ستارة داود نشانگر يهوديت است اسنشان دهندة مسيحيتاست، صليب 

نشان دهندة يگانگی و " شری ساتيا سای بابا"اين شعار .  تهاستشت و چرخ دوار برای بودائی نمايانگر دين  زر

 مذاهب استبرای ارزش های تمام ی پاية مشترک و  می باشد اديانتمام  وحدت.  
 

   است گوئی حقيقتافکار،عشق در 

   پرهيزکاری است،عشق  در عمل

   است درونیصلح فهم ، عشق در

  "باشری ساتيا سای با"
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٢٠٠٨نشريه آگوست   ٤ 

 

 

 

 

 
  گزارشی دارد که بدهد؟  آيا از ميان شما کسی. شق مبارک باشد روز ع:می گويد ساتيام

 در دوران مديتيشن که موسيقی پخش می شد، تمام وقايع روزم مانند يک فيلم صامت امشب: شخصی می گويد
بعضی از مسائل برايم روز امدر مغزم مرور شد و همين باعث شد که ببينم تمام فشارهای نااميد کننده ای که 

 از دوش من بر داشته  روزهایبا چنين درکی فشار.  مضحک و مسخره به نظرم می آيندره بودند چقددبوجود آور
  . شدند

من فکر می کنم اين .  اين طوالنی ترين زمانی بود که  من توانستم بدون فکر بگذرانم:ديگری می گويدشخص 
  . ال از بين نرفته بودند، فقط آنها  برای مدت طوالنی تری خاموش بودندافکار کام.  برای من يک گسترش است

 

  برای  شما چطور بود ؟:از شخصی می پرسد ساتيام

می گفتيد که من ماشا کردم و شما چيزهائی را  های شما را قبل از کالس ت DVDمن يکی از : او جواب می دهد
  .ها توجه کنم  که من بايد واقعا بيشتر از اينها به اين درسقبال آنها را شنيده بودم و به خود گوشزد می کردم



َ, 
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ودمان را در طول که از خودت چه توقعی داری؟ ما خ می گفتم  بله، من  اخيرا داشتم به شخصی:ساتيام

 ساعت  گسترشِ مان ٢٤ و قبول های  بی ارزش تعليم می دهيم  و حال توقع داريم که در عرض زندگی با باورها
مهمترين نکته اين است که تا موقعی که به . د شود  که چيزی به جز حقيقت ما را در آغوش نگيردچنان زيا

  . هدف مان نرسيده ايم در راه مان سست نشويم

آيا کسی می خواهد کمی در بارة  عقيده اش .   صحبت کنمق.ش.عدر اين روز عشق من می خواهم در بارة  

طور عادی استفاده می شود و شرکت ه کند؟  اين کلمه چيست که بنسبت به  اينکه عشق واقعی چيست صحبت 
آن   اين چيست؟ از کجا می آيد؟ مکانپول ساخته است؟دالر با فروشش بيليونها " هال مارک"کارت پستال 

  اينجاست؟ مکانش قلبش اشاره می کند و می گويد آياشخصی  به کجاست؟

در قلبتان  و يا واقعا اينگونه احساسانتيک اين را می گوئيد  روم آيا شما از روی احساسات:می پرسد ساتيام

 .آن شخص فقط سرش را تکان می دهد  است؟
  . عشقی جا و مکان و يا فرمی داشته باشدينمن فکر نمی کنم چن:  شخص ديگری می گويد

 .عشق  بيشتر  شناخت است:   ديگری می گويد

  د؟را می شناسي کنيد، آنرا  احساس می   آن ؟ آيا وقتی شمانه چگو:ساتيام

   .را پيدا کنند من بسياری از مردم را می شناسم که به دنبال عشق هستند ولی نمی توانند آن:  او جواب می دهد
  .جا هست همانعشق وقتی  شما به دنبال آن نمی گرديد، آن :  ديگری می گويد

 

 به ما بگو عشق  برای شما چيست؟: خطاب به يکی از شاگردان ساتيام

  .من هنوز دارم در مورد اين سوال فکر می کنم: او می گويد
 

  آيا کس ديگری نظری دارد؟:ساتيام

من ديگر از کلمة عشق به خاطر حالت تجارتی که . من می خواهم  مطلبی را به آن اضافه کنم: شخصی می گويد
وزی را آن لغت دلسه جای  تصميم گرفتم که اين لغت را استفاده نکنم و ب،پيدا کرده است استفاده نمی کنم

           آواز و دهلی لغت دلسوزی هنوز در بارة ولی حد اقل ؟ يا نهاين بهتر است  کهمن نمی دانم. استفاده کنم
  . استفاده کنم دلسوزی به جای لغت عشقلغتنمی خوانند، بنابراين برای من اشکالی ندارد که از 
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به همين دليل است .  عشق را با دلسوزی عوضی می گيرندلمة  به خاطر همين است که مردم کدقيقا :ساتيام

 . مرا به جای خداوند  استفاده می کنمن هميشه کلمة حقيقت که 
آلن  از عشق عشقی که من  قبال داشتم و چيزی که ا.  چيز نمی دانمچمن ديگر هي:  شخص ديگری می گويد

آن چيزی است که از کسی ) عشق الهی(ما رِيم بگوئيم  پِآيا ما می توان .با هم فرق می کننددرک  می کنم  کامال 
    است سر چشمه  می گيرد؟) خرد و آگاهی(يانی که دارای 

  

شما هيچ معنی ديگری نمی توانيد  به . عشق فقط هست. " هست فقطعشق". همين. عشق هست :ساتيام

ه آنچه که واقعا يگری نمی توان بهيچ چيز د. آن فقط هست. حتی اگر سعی  هم بکنيد، باز نمی شود. آن بدهيد
و اگر ی واقعيت آن را پوشش گذاشته ايد افه کنيد، روهست اضافه کرد، و اگر هم بخواهيد چيزی به آن اض

 احساسات بدانيم و بخواهيم آنرا با جسم و يا احساسات بيان کنيم ما از آن عشقی دنيائی و  چنانچه عشق را فقط

 عشق ماوراي ذهن است، مانند آب روانی است که ما در جويبارهای ."عشق فقط هست". محدود ساخته ايم

  و قوم دهيم، مانند شوهر، بچه ها،به آن منبع اسم های مختلفی میما . مختلفی از آن بهره مند می شويم
 دوستان و غيره و غيره، در حاليکه عشق فقط هست، بدون کشش به هيچ طرف و مکان  بخصوصی، ،خويش ها

د عشق به آن اشکال و اسامی مختلف        ، ما باز مانن هست"خود"بخاطر اينکه  فقط يک .  هست" خود" همانطور که

 را در منبع عشق جويا حقيقت . است"خود"هر عشقی به خاطر آن . ستا "خود"در حاليکه فقط يک .  می دهيم

د و خيلی دوست دارم و چون خمن شوهرم را که بعضی از مردم می گويند: من برای شما مثالی می زنم. شويد
بخاطر اينکه بدون شوهرتان شما  چرا اينگونه است؟ . فدايش کنمهم را  امخواه نيستم حتی حاضرم زندگي

 وجود دارد و "خود" اين به اين دليل است که فقط يک  ".خود"می گردد به اس خوبی نمی کنيد و آن باز براحس

 از خود بدين معنی نيست که شما خودتان را فدا می کنيد، بلکه آن عشقِ عاری. شما نمی توانيد از آن بگريزيد
من در مورد خود انفرادی صحبت نمی کنم بلکه در مورد . خود انفرادی وجود ندارد  بدين معنی است که هيچ

آيا متوجه معنی حرف های من هستيد؟ بنابراين تمام اين اشعار رومانتيک که من  . صحبت می کنمهستی 

رايد  و کسی که آنرا  است، به خاطر شخصی است که آن اشعار را می س"خود" بشنوم به خاطر دوست دارم

  . مشترک دارند"خود"يک   می کند، که هر دو دريافت 

  

 غرور است؟ه شما به آن اشاره می کنيد همان آيا خودی ک: سوال
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ن خود انفرادی است مانند من،  نه، خودی که  مربوط به غرور است  هم هويت شدن با بدن است که آ:ساتيام

من در مورد آن خود صحبت نمی کنم، چون عشقِ برای آن خود آنقدر موقتی است که ما حتی . شما، او  و غيره
  . نمی خواهيم در بارة آن حرفی بزنيم

 دوگانگی وجود  ندارد که  عشق در . "عشق فقط هست"است و بنابراين  هستی چيزی که من  می گويم 

عشق بر روی  .است) منبع عشق و هستی  ("آن"و يا عشق دريافت کند، در اينصورت همه چيز عشق بدهد 

مواقعی که ما در مقابل عشق دادن توقعی داريم بايد درک کنيم که عشقی که  ما می .  استوار  است"آن"ستون 

 را  راضی "خود"هد که عشق پاداشی است  برای  انسان که به او  اجازه می د. دهيم فقط  به خاطر خودمان است

   که من چه می گويم؟يدآيا متوجه می شو .و خشنود کند

. اده ام د به آنها عشقو خيلی همزندگی ام را وقف ديگران کرده ام ما اغلب از مردم می شنويم که می گويند من 

.  است"يک"پس اينجا مشکل  چيست؟ دادن و گرفتن کجاست؟ همه .  عشق داده ايد"خود"شما در حقيقت به 

وجود ندارد، " خود " بنابراين وقتی که ما  به همه چيز با يک ديد جديدی نگاه کنيم، می فهميم که چيزی به جز

   نقش های مختلفی را "يک" هستند که آن "يک"عاشق، معشوق و عشق، همه آن . "خود"چيزی به جز هيچ 

     ما .  را  با آگاهی بيشتری  بازی خواهيم کردبا دانستن اين نکته  ما نقش خود. ی کند بازی  م"خود"به خاطر 

آيا  اين .   است"خود"می توانيم اين نقش را با  اشتياق زياد بازی کنيم و يا نکنيم  ولی در نهايت  فقط يک 

  .....می تواند نقش های بينهايتی را با خود بازی کند؟  بينهايت نقش  "خود"جالب نيست که  آن يک 

  .قتاين است  بازیِ خل
  

 آيا ممکن است توضيح بيشتری در اين مورد بدهيد؟: سوال

   ) هی به حقيقت و شادی جاوداناحقيقت، آگ ("سات چيت آناندا"اين نامحدود، اين بی انتها، اين  :ساتيام

فکر کنيد مردمی که  خصومت و .  با شکوه  و بعضی اوقات دردناک را بازی کند شود و اين نقشِشخصیمی تواند 
؟ هيچ خواهد افتاد اگر بنشينند و روی آن تمرکز و تعمق کنند چه اتفاقی و يا حتی احساس حسودی  دارندينه ک

چه چيزی  می تواند مالکيت داشته باشد؟ . حسودی، عصبانيت و احساس مالکيت و غيره ای وجود نخواهد داشت

درک اين . ای  لغات و توضيح است بيکران است، شما حتی نمی توانيد بگوئيد بيکران است، چون آن ماور"خود"

  .  با نور آگاهی  واضح می شود



َ, 

٢٠٠٨نشريه آگوست   ٨ 

 که آن عشق از زمانیديگر می شوند و بوسيلة آن عشق پرواز می کنند و پس  وقتی که  دو نفر عاشق يک :سوال

       که آنها  تجربه"خود" است برای عشق به یآنها  گرفته  شود ناراحت می شوند، آيا اين نزديکترين توضيح

  می کنند؟

چيزی که ما بايد تشخيص دهيم اين است که آنچه من می گويم حتی ماورای ناراحتی و احساس  :ساتيام

ست بدهيد  شما ناراحت خواهيد  از دراکه فکر می کرديد دوستش داريد بله، وقتی کسی . واز از عشق استپر
که  بودندبعد می فهميد که بدن  و ذهن چه کسی ناراحت است؟  زمان شما بايد  از خودتان بپرسيد  در آن شد، 

عکس العمل پس ذهن و بدن هستند که . ص را داشتند و آنها  ديگر آنجا نيستندعادت به نزديکی به آن شخ
 عکس العمل نشان شده اند که در برابر اين چيزها به خاطر اينکه آنها برنامه ريزینشان می دهند، فقط هم 

. کنند از دست بدهند بايد گريه و زاری مه ريزی شده اند که هر گاه کسی را که برناکسانیدرست مانند . دهند
  ئيکه در دنيای معمولی تمام چيزها مورد ماورایِ  در جواب اين است که ما داريمحال بر گرديم به سوال شما،

 اين  وقتی يکی از ما ازنأق من است و مطئ هستم و او هم عاشمن عاشق همسرم. بت می کنيممی گذرد  صح

     "خود. " نخواهد افتاد"خود"دنيا برود بدن و ذهن ديگری ناراحت خواهد شد ولی که چه؟  هيچ اتفاقی برای 

 اين مطلب را  که ن اين مطلب به ما کمک خواهد کرد فهميد فقط کهکامل است آنقدر مطلق با خودش طور ه ب
  . ناراحتی را از خود دور کنيمحدی  تا کرده ودرک 

 باورهای دليله ب است ولی "خود" من فقط فکر می کنم چيزی را که آنها  می چشند  : ز می گويدآن شخص با

 .می شوند از دست می دهند ناراحت   که يکی از عزيزانشان رازمانی ،غلط

          نمی تواند انفرادی باشد برای آنها بسيار"خود" بله، آنها خود  انفرادی را دنبال می کنند و چون :ساتيام

تا اقيانوس در آن وان  اقيانوسی را در وان حمام جا دهيد، طبيعفقط تصور کنيد که بخواهيد. د استنا خوشاين
عنوان خود انفرادی خيلی ناراحت هستيم و هر چه بيشتر خرد به ه برای همين است که تمام ما  ب. نمی گنجد

    ر اين است که  ما تقريبا قفس را باز اين به خاط.  می گنجيمراحت ترآگاهی داشته باشيم در پوست خود 

عشق " است ولی حقيقت مطلب اين است که "خود"عشق تجلی . کرده ايم و با اين کار احساس آزادی می کنيم

بنابراين  . از عشق جدا نيست"خود" اقامت کنيم،  بيشتر در  می يابيم که  "خود"هر چه  بيشتر در . "هستفقط 

بيان کردن  اين  را با "خود"چه زيباست که ما . باز گرداند  "خود"، شما را به "بارک بادروز عشق م"بگداريد جملة 

ا خاطر همين است که وقتی مه ب. در عشق ورزيدن نيستهم  ستايش می کنيم و هيچ اشکالی چيزها  به يکديگر
   اين. ی نمی کنيمصدق کند، احساس راحت  نمی کنم اين  ديگر در مورد مااز کسی متنفر هستيم که من فکر 

   ، " هستعشق فقط"به عبارت ديگر، به همان اندازه ای که درک می کنيم  . بدين خاطر است که  تنفر نيست
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وقتی که ما تنفر را . به همان اندازه  هم احساسات ديگر مانند خشم و تنفر برای ما غير طبيعی خواهند بود 
. خوشايند خواهد بود نامان ديگر برايست که هم جسما و هم روحا ه اتجربه کنيم، اين تنفر آنقدر برای ما بيگان

زياد تجربه نکنيم، اگر هم آن را ديگر ما  مانند احساس حسودی است که ممکن است یاحساس بيگانة ديگر
فقط عشق و  جای آن بهيمان پايه ای ندارد و  برايمان غير طبيعی خواهد بود، چرا که حسادت ديگر برابکنيم

ـِت به در نتيجه ت. هستی است  نمی گنجند برايمان غريبه احساس خواهد "خود"مام احساساتی که در اين رضاي

  .شد
  

حال می خواهم در مورد  ، سوال کرده بودم معلم و يا معشوق  بی قراری برای من قبال از شما  در مورد: سوال

  .آن توضيح بيشتری بدهيد

و حتی او را خوب بشناسند اين است که ا شوند بدون اينکه دليل اينکه مردم عاشق معلم خود می :ساتيام

وقتی که من عاشق بابا شدم از خودم سوال کردم  .نزديکترين است به آن حقيقتی که آنها در جستجويش هستند
ما فقط برای نيم ساعت با هم صحبت کرده ايم، چرا من . که چرا؟ من که با او به اندازة کافی وقت صرف نکرده ام

او خالص، عاری از تصورات .  در آن شخص بسيار آشکار است"خود"نه احساس می کنم؟ برای اين است که اينگو

عشق به معلم که من فقط می توانم از تجربة خودم در مورد آن با شما . و هميشه ار درون قابل رويت  است
فتار معلم را در خود گسترش  عشق، شما اعتماد به گ بوسيلة آنبرای اينکه . صحبت کنم فوق العاده مهم است

بنابراين . می دهيد اگر چنانچه او معلم واقعی باشد مثل معلم من، در نتيجه راه و مسير شما کوتاه تر می شود
    در مسير خود مواجه شويد و آنگاه راه شما کوتاه ترانعیشما ديگر مجبور نيستيد با هيچ شک و ترديد و يا م

وقتی که راه  شما يک راه مستقيم  .ده است که حقيقت را بايد از معلم شنيدمی شود و به خاطر همين گفته ش
ِبوده اند اين دو انگشت مطالبی که گفته شده و چيزهائي که کارگرباشد، با عشق و اعتماد و با تمرين کردن      

به هم می رسند تا اينکه آن دو کامال در هم حل شوند و دوباره با هم 
اين . گشت سمبل معلم درونی و معلم بيرونی هستنداين دو ان. يکی شوند

 همان چيزی است که برای واقعا همان چيزی است که اتفاق می افتد و
  .افتاده استمن اتفاق 

  

 دو انگشت اشارة خود را به عنوان معلم بيرونی و معلم  ساتيامدر اينجا

  .درونی  روبروی هم و مماس به يکديگر قرار می دهد
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من در هر : من اين استبه عنوان دو نفر  که عاشق يکديگر می شوند تفسير می کنم ولی سوال من آنرا : سوال

.  بر روی روابط اثر می گذارندهمسر طرف برای مثال، پدر و مادر و اعضای فاميلِ. بيرونی می بينمطرف دخالت 
بر روی ما اثر  گاه دخالت  آنها و آنکه آنها می گويند گوش می دهيم  چيزهائيآيا اين  بدين خاطر است که ما به 

 می گذارد؟

       شما در مورد چيزهای دنيوی صحبت می کنيد، من در بارة معلم بيرونی و معلم درونی صحبت :ساتيام

 . می کنم
            عاشق يکديگر  که مان می دانم ولی فکر می کنم آن هم مانند وقتی استم: همان فرد ادامه می دهد

 . آن عشق يکی می شويممی شويم و در 

می شويد و وقتی که شما عاشق کسی  . ستنگونه نييمن به شما می گويم چرا ا!  دانيد نه، شما نمی:ساتيام

 نمی تواند در ديگری  يک  فرد  منحصر به ذهن و بدن هر دوی شما هم دو فرد مجزا هستيد آنگاه می فهميد که
 و بيرونی می گويم اين است که هر دو با يکديگر کار می کنند  که من در مورد معلم درونیآنچهدليل . حل شود

در مورد عشق .  اين تنها راه احساس کردن يگانگی استيان  يگانگی اين دو از بين ببرند، تا  فرديت شما را در م
ز يکديگر  شما را به عنوان دو فرد مجزا ا،دنيوی،  اگر هم همه با ازدواج شما موافقت کرده باشند ولی هنوز مرگ

می تواند دوام  حداکثر زمانی که ازدواج شما . بنابراين آن عشق نمی تواند تا ابد دوام داشته باشد. جدا می کند
می توانم  مهمترين چيزی که من. هم اگر کسی دخالت نکند ماست، آنداشته باشد به اندازة مدت زمان عمر ش

انفرادی بودن يعنی محدوديت ! غير انفرادی. ا آزاد کنيد خود رتابگويم اين است که از حالت فردی خارج شويد 
    اين مهمی را   به خواهش می کنم اگر موضوعِ. من بيشتر از اين نمی توانم تاکيد کنم. داشتن و فانی بودن

آيا همه . استتکرار کنم چون کامال بی فايده را نگذاريد من چيزی که شما نفهميده ايد . نمی فهميد سوال کنيد
چيست؟ و يا هر چيز ديگری که بتوان غير را در ير انفرادی کردن و غير شخصی شدن غفهمند که معنی می 

   Art of Elimination). که موقتی و فاني هستند از بين بردن آن چيزهائي( مورد آن بکار برد 
شما می گوئيد من می فهمم ولی فقط می خواستم بگويم که مقايسة من با آنچه که : باز همان شخص می گويد

 اينها مانند دو گلبرگی .هم خودش را در من می يابداين است که من خودم را در آن مرد پيدا می کنم و آن مرد 
بعد از اينکه بچه دار می شوند ديگر  که زن و شوهر مثال گاهی می شنويم  .نده می شوندل رز کَهستند که از گُ

.  را ندارند و فقط دوست همديگر هستنددری مکمل يکديگر بوده انآن عشقی که در آغاز داشته اند که از نظر فک
  ؟داشته اشتعيت اقکن است آن رابطه را دوباره به دست آورد؟ آيا آن رابطه اصال از ابتدا ومچگونه م

  .او را فراموش کن: ساتيام
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 . کنيدمن موافق هستم  چون شما نمی توانيد آن رابطه  را  دوباره  شروع: شخص ديگری می گويد

بهرحال عاشق .  است و هيچگاه واقعی نبوده استابطه از ابتدا هر گز وجود نداشته برای اينکه آن ر:ساتيام

بودن می تواند به عشق الهی عميقی تبديل شود که بسيار باالتر از عشقِ آغشته با احساسات و مملو از فراز و 
 تبديل به يک تعهد و پيمان  اين عشق بعد از ازدواجشق همديگر بوديم ومن و همسرم ديوانه وار عا. نشيب است 

 ما           . مان باقی خواهد ماند ي هابدنچون منبع عشق ما يکی بود اين عشق تا ماورای . نوی شدمععميق 
می توانستيم برگرديم و نقش انسانهای عاشق پيشه را بازی کنيم ولی در مقابلِ عشق عميقی که ما برای همديگر 

از يگانگی و آگاهی  آنرا  بودنعمقی که استوار. دلزومی ندارق احساسی گر برگشتن به عقب و داشتن عشداريم دي
تری  و محکمعاده عميقتر عشق الهی بر جايگاه  فوق ال می فهميد؟ آيا چيزی را که می گويم .به يگانگی می گيرد

  آيا جواب شما را دادم؟. کرده است تکيه
  بله: جواب
 

در مورد عشق و بی قراری برای معلم و يا معشوق می گفتيد، آن دردی که بعضی اوقات حس مطلبی که : سوال

 الهی است نيم و يا اينکه  قسمتی از آن رقصمی ک" خود"می کنيم آيا  بدين خاطر است که احساس جدائی از 

  که شما هميشه از آن صحبت می کنيد؟

آن تنها . ی است که در واقع دوگانگی را از بين می برد اين بی قراری و هيجان برای معلم تنها حالت:ساتيام

   هر چه بيشتر بی قرار باشيد بيشتر . حالتی است که در آن يگانگی اتفاق می افتد و من به شما می گويم چرا
می خواهيد در معشوق حل شويد، هر چه بيشتر اشتياق داشته باشيد فاصلة کمتری را بين معلم درونی و بيرونی 

  . داشت و بيشتر مشتاق  خواهيد بود که بازیِ حل شدن در معشوق را تمام کنيدخواهيد 
  

عاشقِ من . دو بار هم در دبيرستان بودم عاشق شده ام و هر بار دوحال ه من در زندگی ام تا ب:  شخصی می گويد
حساس کردم او همه را دوست داشت ولی من فقط عاشق او بودم و اين من بودم که ا.  خستة دختری بودم دل

من به مردمی که عاشق هستند می گويم وقتی که  شوهرشان را در تصورشان . که هنوز برای تعهد آماده نيستم
تان بيافرينيد زيبائی را در ذهن . شما تصور کنيد که معشوق تان زيباست. داين تصور را  قطع نکنن، می يابندزيبا 

 . و آنگاه آن احساس تا ابد آنجا خواهد بود

تصور کردن را متوقف اول گفتی که .  تو مرا گيج  کرده ای، من نمی گذارم تو امشب به آسانی در بروی:اماتيس

  .ترينی را که می خواهيد تصور کنيدکنيد، بعد گفتی به
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در ذهن که او يک شخص فوق العاده است را من منظورم  متوقف کردن تصورات نبود، بلکه تصور  اين: جواب

 .خود  ادامه دهيد

  بدين معنی که خودتان را برای ياس و نا اميدی آماده کنيد؟: اتيامس

        آن اين است که آن  شخص در شما حل اينگونه فکر می کنيد؟ قسمت جالبآيا شما! در واقع نه:  جواب

 .اين نظريه  ايرادی دارد؟  او در شما حل می شودآيا . ی شودم

تصورات و . ولی من دوست دارم کمی به آن اضافه کنم چيزی که تو می گويی خيلی خوب است :ساتيام

خياالت  اشخاص در اين اتاق بسيار شديدتر از هر چيز ديگری است که آنها می توانند در بيرون از خودشان پيدا 
 زندگی کنيد، چون هيچکس با خرسندی بنابراين بهتر است که بت های ذهن تان  را بشکنيد تا بتوانيد .کنند

:   می گويد بابابرای همين است که.  آن تصورات خيالی که شما در ذهنتان ساخته ايد شناخته شودنمی تواند با

يستيد، شما نند هستيد کسی که همسرتان فکر می ک نيستيد، شما آن شما آن کسی که فکر می کنيد هستيد
   .ه  شما نيستمهر کدام از شما نظريه ای در مورد من داريد، ولی من آن نظري. ماورای تصورات هستيد

آنها تصورات زيبا و . شان خالی باشد گله می کنندخانم ها  اغلب وقتی که قصر:  ويدباز می گهمان شخص 
  .شاهزادة  دلربا  را می خواهند

قصر خالی برای من به معنی از بين بردن .  بله، و من می گويم از عاشق شدن  آن خانم ها  بپرهيزيد: ساتيام

  . و سپس هر چه انجام دهيد، کامل استتمام تصورات است  

من . گفتيم میشتی به اولين چيزی که ما  حال در بارة همين صحبت می کرديم و تو بر گه هم تا ب ما :ساتيام

         حال اگر شما . "هست  فقطعشق"که  مل زديم و بر گشتيم به اين مطلب خيلی خوشحالم که ما يک دور کا

ولی .  بفرمائيد، شعر بسرائيد و مجسمة تصوری زيبائی از آن بسازيدپرداخت کنيد، می خواهيد آنرا بتراشيد و

  .شما بدون توقع زندگی خواهيد کرد" هست"را به خاطر داشته باشيد  و در آن " هست"اصل 

ت آنها شان، تصورات و تخيالبچه هايکه دوست دارند  من پدر  و مادرانی را می شناسم  :دامه می دهدا ساتيام

من پدر و مادرانی را می شناسم که وقت و زحمت بسياری برای بچه هايشان صرف کرده اند .  به انجام برسانند را

 "هست"و وقتی که ما آن  "هست" واقعی عشقِ. تا دکتر شوند و بتوانند تخيالت و تصورات آنها را بر آورده کنند

تا  . می کند  و عشق را بياناز طبيعت حقيقت بسيار عميقی طلبِرا درک کنيم، به خدا قسم هر حرکت دست، م

 خالی نکنيم و ندانيم که دو موجوديت يا دو "هست  فقطعشق"و " خود"زمانيکه ما خود را  برای درک 

  چيزی . داده ايمقعات غير ضروری  قرار  شکستگی و تو اميدی و دل وجود ندارند، خود را در معرض ناصالحيت
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 اين است که وقتی که هر پيچيدگی را آسان کنيد شما امشب با آن از اينجا برويمه مان که  من دوست دارم  هم
 می توانم آنرا       اين آسانترين راهی است که من. به طبيعت آن کسی که واقعا هستيد بيشتر نزديک می شويد

  .بيان کنم، هر پيچيدگی مانند افکار،  گفتار و کردار
ولی  کنمم اثبات علمی و برهان و تئوری ها حقيقت را مسخره دن انواع و اقسامن می توانم اينجا بنشينم و با آور

چرا؟ چون من بايد .  می شودبه ذهن بي سوادان داده حقيقت به ذهن محققين علمی رسوخ نمی کند، بلکه 
 بدين  اين. ساده باشم که آنرا دريافت کنم و آن کسانی که ساده لوح هستند آنرا  سريعتر  و آسانتر می گيرند

من  به کسی که ذهن و تصورات  خيلی فعالی . دليل است که در آن شخص هيچ زمينة دوگانگی وجود ندارد

  ."باش "، فقط"باش "دارد می گويم تا آنجائيکه می تواني  فقط
  

  درک شود؟"  خود"آيا  می توان گفت که  عشق وقتی بوجود می آيد که آن : سوال

ممکن است عصبانی باشد ولی آن " حقيقت" يا و "خود".  و بی شکل هستنداين دو غير قابل تفکيک: ساتيام

اين دنيا نيست و هيچ چنين عشقی از . هم هنوز عشق است و کامال در جهت کاربرد بخصوصی بکار می رود
يعنی رخوت و خستگی، ونا وجود دارند به نامهای  تامس سه گ( پنج عنصر و يا سه گونا ندارد ربطی هم به 

کسی که ذهن و حواس پنجگانه اش به دنيای بيرون ياد و جاه طلبی در دنيای فانی، عنی  فعاليت زراجس ي
فتار و کردار،  و  ساتوا  يعنی  ذهن و حواس پنجگانه به طرف داخل چرخش دارد و گفتار و رشده باشدآميخته 

 من بدن نيستم، من به اينجا : هميشه می گويد بابا.اين عشق ماورای تصور است). می شوند آغشته به نور الهی

آن . را نمی فهميدم من چند سال اولی که در هند بودم اين. هست" خود "آمده ام که شما را متقاعد کنم که

از اين دنيا نيست و به خاطر همين بسيار " حقيقت".  چه می گويدباباست که می داند  ادرک و تجربة شماميزان 

  .ساده و قديمی است
  

مورد عشقِ بين دو نفر بسيار صحبت می کنيد و ما را بر می گردانيد به  عشقی که  فقط هست، شما در : سوال

  .چون تنها  اينچنين  عشقی  واقعی است

خوشبختانه و يا متاسفانه برای  شنوندگان،  من از جايگاهی که هستم  تکان نمی خورم  چون جای  :ساتيام

. تو  نمی گويم ولی در اينجا به موضوع خيلی زيبائی  اشاره کردیرا  فقط برای  من اين. ديگری نيست که  بروم

 حساب و کتاب ،"حقيقت"در " . هست"اين چيزی است که با بودن با حقيقت اتفاق می افتد، چون حقيقت فقط 

هفت سال ام ما که شامل من هم می شود، در دقيقا به خاطر همين است که  تم. و دليل  و سنجش وجود ندارد
 هر علی رغم را که از گذشته ببينيد ، متوجه می شويد که  ای  DVD شما هر . شاهد حقيقت بوده ايمگذشته 
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  "آن"چرا؟ چون .  ها هرگز از حقيقت منحرف نشده اند DVDگونه  سوالی که در آن شده است هيچکدام از آن 

   آن به خاطر . يگری امروز اين باشد و فردا طور دهستکه اينگونه نيست . و عوض نمی شودهست فقط 

که شما به آن اشاره کرديد قدردانی موضوعی بنابراين من از  .پايداری اش چيزی به جز حقيقت نمی تواند باشد
.  گوش می دهند روشن کنيد DVDمی خواستيد چيزی را برای کسانی که به اين  شما کنم و می دانممی 

 احساس    يکی از دوستانامروز که  رو شويم،  همانطور ناراحتی ها روببا بعضی از زمانی  ممکن است همگی ما
هر موقع که چيزی در اين دنيا  برای شما جدی می شود، .  و آنرا با موسيقی  و روش خودش خنثی کردمی کرد

ما درک می کنيد که هر چيز شسپس . يکتاست "خود"آن بيان کنندة . ه داريدافقط  انگشت اشارة خود را باال نگ

شما ". يک لحظه صبر کن، به همين سادگی است: ب می شود، چون درک شما می گويد ذو"خود"ن در آديگری 

می خواهد زندگی  پس هر موقع که ذهن شما.  است"خود"با باال نگاهداشتن انگشت اشاره می گوئيد فقط يک  

  . ز فراموش نکنيداين انگشت را هرگ.  اشارة خود  را باال نگاهداريدتان را پيچيده کند، بالفاصله انگشت
  
  
  
  
  
 

  
 

 صحبت کرديد و گفتيد که ديدن هايتان DVD شما با يکی از سوال کنندگان در مورد  ،در شروع کالس: سوال

   تدريجی است؟،آيا اين تغيير و تحول. چگونه زندگی ها را  تغيير می دهد آنها

می گيرد  مانعی برسر  راهش قرار ر بار اگر شما يک جويندة واقعی هستيد و مانند خرگوشی که  ه: ساتيام

می گويد، روز را زود آغاز کنيد، با دقت رانندگی کنيد و بابا خسته می شود  نيستيد، شما راهی را می رويد که 

چندين سالِ پيش قبل از اينکه .  من اکنون مثالی برايتان می زنم که اين نکته روشن شود.سالم به مقصد برسيد

در آن ويديو با پيروان . شناخته تماشا می کردم "خود" از يک انسان ق بيافتد ويديويي  برای من اتفاخيلی چيزها

چنين و چنان  ما خود شناخته هستيم و ماکه  می گفتند هر کدام از آنها. به ای انجام شداين شخص مصاح
 چنين هستند و باخود می گفتم آنها چگونه ماورای ذهن. برای من بی معنی بودندصحبت های همة آنها . ستيمه

     شما با من چکاربابا : گفتمبابابه   شنيدم حرفها را آن  من به اندازة کافیباالخره وقتی که.  هستندو چنان
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 با اينکه هنوز دو روزی ورندبيامی کنيد؟ چرا آنها توانستند چيزی را که من به دنبالش هستم يک شبه  بدست    
ض تجربه های متعددی    در آن شب من در معرين چگونه  ممکن است؟ش نيست که معلم شان را ديده اند،  ابي

و گذاشتن آن در کنار  مانند چيدن پرتقال نارس از درخت ميان آنها ه من ثابت شد که تفاوت و آنگاه بقرار گرفتم 
   . خود بر روی  شاخة درخت کم کم برسدينکه بگذاريم پرتقال به طرز طبيعیپنجره است  و يا ا

 ممکن است قابل خوردن باشد، تازه آن ی آنها فقط يکی از ده تانيدا ميوة نارسيده را از درخت بکَشم  کهوقتی
شنيدن حقيقت و . موقع هم مزه اش با  پرتقال و يا گوجه ای که بطور طبيعی رسيده باشد قابل مقايسه نيست

 آنرا با يک آگاهی ماورای . دست ندهيدآنرا از ،د در رگها جاری باشمرمانند سبايد تمرکز کردن بر روی حقيقت 
 تمرين کنيد پس اين روش را. را تجربه کرده ايد می دانم که بعضی از شما اين. يه کنيد، مرا باور کنيدذهن تجر

 اين . خود می کنيداين حقيقت را از آن اين حقيقت، با نشخوار کردن مکررِ.  خودتان کنيدنو آن تجربه را از آ
 ما  بدن خود را با لباس می پوشانيم درست مثل درخت کريسمس که آنرا تزيين می کنيم ولی .بسيار ساده است

بار ديگر من اين را . آيا صحبت های مرا می فهميد؟ اين خيلی ساده است. درخت کريسمس آن تزيينات نيست
. صوری را می گذرانيدتاکيد می کنم که هر وقت خود را  درموقعيت پيچيده ای يافتيد بدانيد که  شما زندگیِ ت

قعا می خواهی  بدانی من آيا وا:  او جواب دادشما که هستيد؟: سوال کردمبابا من چند سال پيش در خوابم  از 

   من:او گفت. من در واقع در مورد  خودم می پرسيدم. هم بدانمبله، من واقعا می خوا: که هستم؟ من گفتم

بعد او شروع کرد به گفتن . ه حقيقت و شادی جاودان هستممن حقيقت، آگاهی ب.  هستم"سات چيت آناندا"

 بدين معنی که در ذهن و تصورات، شما ،هستمشما مرا در سطح پيدا نخواهيد کرد ولی در عمق هميشه : اينکه
 عمق، هيچ گونه در.  استوهم و خياالتو توجه و تمرکز شما بر روی )  خود کوچک(هميشه با خود هستيد 

حال راجع به  چيزهائی که گفته شد چه  . هستآن فقط .  در آنجا من و شمائی نيست،جدائی وجود ندارد

 می کنيد؟ فکری

  
  .من می خواستم از شما خواهش کنم که  يک آواز عاشقانه  برای ما بخوانيد: شخصی می گويد

 بينند می ها را  DVDعشق من برای کسانی که اين :  به سمت دوربين بوسه می فرستد و می گويدساتيام

   .از آنها ايرانی هستند %  ٩٩,٩است که  
  

به دليل اينکه عشق الهی بسيار خالصانه و صميمانه  است و آن هم به خاطر سر سپردگی شما به معشوق تان  
 .می باشد،  دوست دارم  اين آواز را برايتان بخوانم
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   عالمتی است از  فيض او،بدان که خداوند خودش شيرينی است، هر چيز

  او نزديکترين است، او عزيزترين است

  متولد شده استساتيا سای  شریاو در اين دنيا به نام 

  ريسمان او آويزان شوتا می توانی به 
  هر چيز، عالمتی است از  فيض او، هر چيز، عالمتی است از  فيض او

  بدان که خداوند خودش شيرينی است، هر چيز، عالمتی است از  فيض او
   استاست، او عزيزتريناو نزديکترين 

  متولد شده استساتيا سای  شریاو در اين دنيا به نام 

  تا می توانی به ريسمان او آويزان شو
م او را يک دوستحرم بدان، او را يک دوستم م بدانحر  

  

 :حال اين  آواز  را هم برای ايرانيان می خوانم: ساتيام

  من نيست تقصير دلهار دله،  گناه دارم  می دونی که اين ک تدوس
   ناز تو نازنينم  ورد زبونم کردهشيونم کرده،آعشق تو ديونم کرده، بی 

  
  ين بازی زمونست،  آخه منم جوونما

   خودم می دونمهمه می گن ديونست، اينو
 

  کار دله، گناه من نيست تقصير دله که عاشقی همه می دونن
  دلهکار دله، گناه من نيست تقصير  که عاشقی همه می دونن

 

    شبگرد کوچه هام کرد، تو نازنينمعشق
  م چه ها  کردها عشقت با،شم دونی فداتتو می 

  
   که عاشقی کار دله،  گناه من نيست تقصير  دله همه می دونن

   ناز تو نازنينم  ورد زبونم کردهشيونم کرده،آعشق تو ديونم کرده، بی 
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 داشته باشيد که سادگی، الهيت است و پيچيدگی، هرج و هفتة بسيار عالی را داشته باشيد و به خاطر:  ساتيام

  . مرج و آشفتگی است
  

  

                               
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                             
  

  ساتيام                                                                                                 
   " فقط هستعشق"         

٢٠٠٧/١٣/٢  
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   شری ساتيا سای بابای از سخنان

  

.  می تابدمن آمده ام که چراغ عشق را در قلب های شما روشن کنم، تا ببينيد که روز به روز با درخشش بيشتری
  به عشق اين تعهده عشق، اين وظيفة عشق ورا، اين اصل الهيت، اين واحد حدتمن آمده ام تا به شما از اين و

از را    و خودبينی ا با نور خداوند پر کند و غرور که چگونه وجود خود رهر مذهبی به انسان می آموزد. بگويم
 به انسان  داشتن قوة تشخيص  راو نبودن  هر مذهبی روش وابسته. خود بيرون کند

باور داشته .  آزادی معنوی را بدست آوردو می آموزد تا انسان  هدفی واال داشته باشد 

 و  يک خدا  می تپند، که  تمام اديان يک و فقط با يکباشيد که همة قلب ها با 

همة اسم ها در همة زبانها و همة فرم هائی  خدا را ستايش می کنند، که يکفقط 

بهترين راه .  خدا استيک و فقط يککه انسان می تواند داشته باشد بيان کنندة 

اين ايمان به وحدت را در بين انسانها، از هر کيش و مملکتی در خود پرورش . تايش خداوند  از راه  عشق استس
اين پيغامي است که من از شما  می خواهم به قلب تان . اين پيغام عشق است که من برای شما  می آورم. دهيد
  .ببريد

  
 که  آنها شکوفا شوند و اجازه دهيد که شکوه و جالل اجازه دهيد.  مذاهب مختلف وجود داشته باشند کهبگذاريد

شعلة وحدت و تا زماني که . اين بايد هدف شما باشد. خداوند به همة زبان ها  و با  نغمه های  مختلف ذکر شود
  .نمی کنند به تفاوت های  بين اديان احترام بگذاريد و آنها را به رسميت بشناسيديگانگی را  خاموش 

 

    ، بجاپوال، ويشناواها به نام ههو يمسيحی ها به نام، �� ������ � المانان به نامآن کسی که مس

    شادی به همه عطا دعا ها را مستجاب می کند، در همه جا سالمتی، برکت و  وسامبوسايوي تا ها به نام 

  .  داشته باشيدخداوند يکي است، او را هميشه به ياد. آن خدای يکتا و خدای همة بشريت  اوستمی کند،
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برای تری صلح آميز و تر مکان شادزندگی کند، دنيا  خود ن بدون طمع و نفرت بر اساس ريشة دياگر هر کسی
  .  خواهد بود هاانسان

  
  مذهب عشق        ،تفقط يک مذهب اس

   زبان قلب،     فقط يک زبان است

   طبقة بشريت،         فقط يک طبقه  است

  قانون کارمايک قانون است،        فقط 

  ر استحاض او همه چيز و همه جا  ست ،فقط يک خدا

  

 

       ی روز به روز با درخشش بيشترتا ببينيد که شما روشن کنم، های من آمده ام که چراغ عشق را در قلب 
من  به خاطر  تبليغ  برای هيچ گونه فرقه و کيش و نهضتی . من از طرف مذهب بخصوصی نيامده ام. می تابد

من هيچ نقشه ای ندارم که پيرو  و مريدی . کتب و اصولی گردآوری کنمنيامده ام و نيامده ام که پيروانی برای م
من فقط  آمده ام که  از اين ايمان واحد، اين اصل معنويت، اين طريقت عشق، اين خاصيت . را به خود جلب کنم

، بلکه که  هيچ  دينی  را از بين ببرممن نيامده ام . عشق،  اين وظيفة عشق، اين تعهد به عشق به شما بگويم
آمده ام که ايمان هر شخصی را محکم و ثابت کنم تا مسيحی يک مسيحی بهتر شود، مسلمان يک مسلمان بهتر 

  .شود و هندو يک هندوی بهتر

  
يک مسيحی بايد يک  مسيحی خوب، يک هندو بايد . د را با خلوص نيت تمرين کندهر فردی بايد مذهب خو

اجازه دهيد که هر کس يک نمايندة واقعی از .  يک هندوی خوب و يک مسلمان بايد يک  مسلمان خوب باشد
  .مذهبش باشد

  
          به خداوند گام مختلف رسيدن دی که در راه های ااز ميان افرکينه و دشمنی را  بايد و پرورشآموزش 

  .منبع و يک دف، يک قانون، يک حقيقت، يک دينخدا است، يک ه يک فقط. دمی دارند  از بين ببربر

  



َ, 

٢٠٠٨نشريه آگوست   ٢٠ 

 

  يکيستولی خدا   مذاهب بسيارند، 

  يکيست طالولی    بسيارند، جواهرات

  کيستيولی حقيقت   ظواهر بسيارند، 

  

  
 هم  به همين ترتيب .است باشند، ولی شيرشان هميشه يکسانمختلفی   ممکن است به شکل ها و رنگهای گاوها
هنوز هم راه هائی هستند که به انسان طريقت زندگی کردن در  ،شانميزان نفوذيا و   آنهامبدا مذاهب، همة

  .موزندبيايگانگی را  

 

احساس اينکه همه فرزندان  .  شان قائل نشويد زبان، مذهب، طبقه، و يا مليتاساسبر  تفاوتی بين افراد هيچ 
عبادت کنيد، ب خودتان  منتخ را در هر فرموندشما ممکن است خدا.  را در خود پرورش دهيدهستندخداوند 

يگانگی و عشق را در خود پرورش دهيد و . تان داشته باشيد که خدا يکيست در ذهنا ر ولی هميشه اين
  .ميان همه رواج دهيددر هماهنگی را 

  
هر  .، ولی زندگی يکيست بسيارندکيست، حرفه ها ستايش ي ، ولی بسيارندگلها . يکيستراه ، ولی بسيارنداهب مذ

مذهبی خودش زندگی کند، بدون  طمع و کينه و نفرت، سپس دنيا برای انسان  اساس ريشه بر پايه و فردی بايد 
مذهب يک نژاد و يک  متعلق به يک طبقه، به زبان  معنويت، تمام بشريت. صلح آميز خواهد بود مکانی شاد و 

 آنها پيروان هر مذهبی يک خدا را صدا می کنند، خدايي که همه چيز و همه  جا حاضر است و به دعا هاي .است

 خدا است که يکگوش می دهد، حال از هر نژادی که باشند و يا به هر زبانی که صحبت کنند، ولی همان 

هيچ مذهبی خدایِ جداگانه ای ندارد که باران  رحمتش را فقط به روی . ندمی ک عطا يتدی را به تمام بشرشا
  .پيروان آن دين بخصوص بباراند
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به آنها  آزار ن هم تنفر نداشته باشيد و از وطن ديگرا.  را دوست داشته باشيد و به آن خدمت کنيدميهن تان

  برتری و همة انسانها را بدون.  خدايکيدن به  راهيست برای رس کدام هرنی احترام بگذاريد،به هر دي. سانيدنر

  . واحد استاجتماع يک يتبدانيد که بشر. تبعيض دوست داشته باشيد

  
 عدة کمی سعی می کنند که ريشة درونی مهم کرده اند، حقيقت تاکيد يکدر درسهايشان روی تمام مذاهب 

 مذهب من باالتر است و دين بقيه  پائين تر است، ه خاطر کوته فکری عده ای با اين باور که ب. اديان را بفهمند
اين . رفتار می کننداهريمن در خود گسترش می دهند و مانند  را در  مقابل افراد اديان ديگر کينه توزیآنها 

اصل " ولی کنندها و شکل ها ممکن است فرق  همه بايد آگاهی به اينکه اسم. فکری بايد مطلقا از بين برودکوته 
  . را در خود گسترش بدهند"ها يکی است در تمام دين حقيقت

 

 به دنبال  از رفتنِ پرهيزنيز پرست وخودزيان آورِ  رهائی از ذهنِ: نظم اساسی را درس می دهندتمام مذاهب يک 
لبريز کند و ودش را با عظمت خداوند  هر مذهبی به انسان می آموزد که خ.و ناچيزخوشی های موقتی 

 تا می آموزد  انسان حقيقت را بهدروغ از ، عدم وابستگی و تشخيصمذهب. خودخواهی های فانی را رها کند
  . به آزادی دست يابدبر گزيند وواالئی را  هدف او اينکه 

  
و فقط  "يک"پد، که تمام اديان فقط  می ت خدا"يک"  و فقط "يک"  تمام قلب ها با باور داشته باشيد به اينکه

       خدا را پرستش" يک" فقط  ها و تمام فرم هاها و تمام زبان همة اسم خدا را ستايش می کنند، که "يک"

ی را در بين انسانهای تمام مذاهب،  يگانگاين صفت.  فقط با عشق انجام پذير استخداوند پرستش. می کنند
اميدوارم هر کدام از امی که است پياين . که من می آورم  است پيام عشق اين. دهيد قاره ها  پرورش کشورها و

  .پرورش دهيد شما در قلب تان 
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بخشنده و مهربانبه نام خداوند   
  

  
  

"  دخو" مو شکافی مقاله بهچهار برادر که در نشرية قبل نوشته شده بود، اکنون برای تکميل اين در ادامة مقالة 
  .ادامه می دهيم

  

آگاهی به اين مطلب مانند نقشه ای             .  شناسائی چهار برادر دست يافتن به آزاديستدليل ارزش و اهميت
  .در دست مان می ماند که ما را به چگونگیِ زندگی و چگونه زندگی کردن آشنا می کند و آموزش می دهد

  

اين آموزش به ما ياد می دهد که چگونه در مقابل    . ی و روحی احساس جسمی،ذهنی، شکالی هستندبرادران اَ
احساسات مان عکس العمل نشان دهيم، مانند احساس وحشت، ترس، اضطراب و يا در مقابل حساس بودن مان 

. کنيمبچکار بايد کار ناراحت کننده و يا ضعف جسمی در مقابل افيا چکار بايد بکنيم، همانطور هم به اين دن
تولد، چه خوشبختی زندگی مان  و ت و زيبا نشان می دهند و از بدو  که در هر چهار گروه چهره های زشبرادرانی

يا بدبختی زندگی مان بستگی به اين قوم و خويش ها و يا گروه چهار برادر دارند که همان قبول ها و باورهای 
  .قديمی مان هستند که زندگی پس از زندگی همراه مان هستند

، حاال که در مقالة قبل شناسائی پيدا کرديم که تقصير ما نيست و اين قوم و خويش ها هستند که به هر صورت
  .ايجاد می کنندود ما جنگ و جدال   از دست می دهند و در نتيجه در وج  را شاندی سيپلينبعضی مواقع  در 
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  کهیرها و متدهاي به کار بردن ابزاو باکنيم پيدا  آنها غلبه  توانيم برنطور هم  نشان داده شد که چطور میيهم
    می توانيم به   آن متدها مکررِ م و با استفاده کردنبه ما داده شده است،  با آشنائی زيادی که با آن متدها داري

حاال می خواهم راجع به جنگی که بين قوم و .  خيلی قشنگ تر  و با  صلح بيشتری  ادامه دهيم،زندگی مان
  .ن  در می گيرد صحبت کنمخويش ها در وجودما

 در درسهای باگاواد گيتا توضيح می دهد، جنگ ماهاباراتا که بين   باباهمانطور که در دين هندو گفته شده است و

  .ل های  مثبت و منفی  هستنديفاميل های پانداوا  و کوروس ها بودند، بين فام

     است گفت چرا" خود"جدا از ) خود فردی(واقعی ماست به آرجونا که همان خود " هستی"کريشنا که همان 

را  و گم شوی؟ چرا ت داری؟چرا اجازه می دهی که  سر دردر مقابل اين قوم و خويش ها اضطرابمی ترسی؟ چرا 
 اينها چقدر به وحشت بر داشته و در مقابل اين قوم و خويش ها احساس مرگ می کنی؟ آيا به ياد نمی آوری که

 فاميل را لرزاندند؟ آرجونا  گفت آخر اينها  وده ات را  ترساندند؟ چقدر وجود تا و خانووتتو بدبختی دادند؟ چقدر 
و من با اينکه  از آنها نفرت دارم، ) همان برادر ها(؟ يعنی آنها  با من به دنيا آمده اند يعنی چه. های من هستند

زندگی ام  بعد از آنها چگونه  يا اينکه کنم وه  احساس گناهم چ ترسم که آنها را  از بين ببرم، آنگاه باباز هم می
  خواهد بود؟

را ) داوندفرديت، يعنی  يگانگی با بدن و ذهن به جای يگانگی با  خ ( egoهمان چهار برادر و فاميل های شان، 
آنها فرستاده های .  ، من بدن هستم I am the body؟ يعنی تشکيل می دهند که يعنی چه. تشکيل می دهند

وقتی . ند، فرستاده های تصورات هستند که با تولد ما  متولد می شوند تا ما را در جهالت و فنا نگاهدارندمايا هست
می ريختند   ه هم ب  را از بين می بردند و زندگی آرام اوکه آرجونا  از اين قوم و خويش هائی که شادی اش را 

که  گفت کريشناآرجونا در مقابل دستور .  از بين ببرد را آنها ل شد، کريشنا به او  دستور داد  که او بايد مستاص
که اگر  می خواهی آزاد شوی بايد به حرف ن زمان کريشنا  به او توصيه کرد در آ. شمبکُرا من  نمی توانم آنها 

  . شی چون آنها  بايد کشته شوندمن گوش کنی و آنها را بکُ
  چهار برادر حقيقت داشتند، آن،لی چون از نظر آرجونا  قوم و خويش ها  سرابی بيش نبودند و،کريشنا از ديد 

کريشنا شمشير نامرئی دليل هم به خاطر اينکه آرجونا خود و چهار برادر  را بدن و ذهن تصور می کرد، به همين 

خدر آخرين سوال و "الهامی از نازنين" گذاشت، همان شمشير نامرئی که در کتاب آرجوناد را در دستان ر ،

د را به آرجونا  داد و گفت  کريشنا بزرگترين خر. درشمشير نامرئی يعنی خ. گفته شده است آن  موردجواب، در
دستت بگير و هر گاه که قوم  خويش ها از هر نسلی و  از هر سلسله ای آمدند، تو با اين ه اين شمشير را بکه 

    صی در وجودش، چه در وجود هر شخکهاين جنگ داخلی ماهاباراتا است . رشمشيرِ خرد آنها را از بين بب
  .  داردجسمی اش، چه در وجود احساسی اش و چه در وجود روحی اش، چه در وجود ذهنی اش
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حاال با چه متدی ما می توانيم به .  که بايد گفته شود ايستپس  در اينصورت تا به حال اين مهمترين قضيه
شن اعتماد را ی هميشه از بين ببريم؟   اول از همه بايد مديتيجنگ ماهاباراتا برويم و اين قوم و خويش ها را برا

، ؟ يعنی اينکه آن  ارابه ای را که  ما تا کنون با اسب های سرکشش به جلو  می برديميعنی چه. انجام دهيم
نا د و زندگی ما را  دشوار  می کردند، حال بايد دهانه آن ها را به دست کريشکه به هر سوئی می تازيدن اسبهائي

رهائی به اينکه  ما و نه تسليم و رهائیِ الکی، بلکه تسليمِ .  يعنی چه؟ يعنی تسليم و رهائی.بدهيم" خود"و يا به  

 با وجود ما، ،يعنی چه؟ يعنی ما وقتی که به دنيا آمديم يک قولی در وجود ما. اين ابزارِ مديتيشن اعتماد  را داريم
 آن قول قادر است ما را نجات های  ما به دنيا آمده است، که اعتماد  بهبا هستی ما، با بدن ما، با قوم و خويش 

آن . واقعی است" خود"آن کيست؟ آن خداوند است، آن هستی است، آن .  آن  می تواند ارابه ران ما باشد.دهد

بزار  پس اولين کاری که ما بايد بکنيم انتخاب ا.کردکاری که کريشنا همان همان چيزی است که بايد باشد، 
 و با اين عمل، ما  افسار اسب ها که همان برادران اد را می کنيمپس اول مديتيشن اعتم. مديتيشن اعتماد است

بعد از رهائی، ما با ). OmniPresent( ر همان قدرت همه چيز و همه جا حاضسپرده ايم  به دستباشند را 
م بدون اينکه از ارابه خود خارج شويمرد، به راحتی به ميدان جنگ می روياستفاده از آن  شمشيرِ خ .  

  
پس در آن زمان از  شمشيرِ خ چه از نظرفکری دی که به ما داده شده است استفاده می کنيم، چه از نظرر ، 

رد بايد با تمام افکار و گفتار و کردار استفاده  اين شمشير  خ.روحیچه از نظر احساسی و چه از نظر جسمی، 
و يک چشم ما برای استفاده از است داخل  يعنی يک چشم ما به  ارابه ران و يا. انة ارابه رانبا چه؟ با پشتو. شود

  .شمشير نامرئی است
  

اين کل مطلب است و اميدوارم که با اين همه خبدون دی که در رگهای ما جاری شده است يکايک ما  بتوانيم ر
 بيرون و حتی بدون اتکا به معلم  با اين خرد و با اين متدهای داده شده به جلو گام بر داريم  و در اين در اتکا

  .همگی شما را به خداوند می سپارم. جنگ پيروز  شويم تا عاقبت به خير شويم

  

  

  ساتيام
  &%ه#  "! ٢٠٠٨/١٦/٧
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ام به دستور اوست قضاوتهاي   اوست، خندهام به دستور اين كيست كه سالها مرا به اسارت گرفته است؟ گريه

  . دهد هايم را هم او فرمان مي ام به دستور اوست و حتي گاهي مهرباني بيرحمانه
خواهد، وقتي  ميخواهد و آن را  اين را مي. دهد فشار مي" اين كيست كه طنابي را به گردنم آويخته است و مرتبا

زند و مرا با  مدام نق مي. آيد  نميهيچگاه راضي به نظر. كند ميلب دهم چيز ديگري را ط اين و آن را به او مي
دهد و مرا هر بار وارد بازي جديدي  تمام تمركزم را با همين حواس به بيرون مي. كند ام كنترل مي حواس پنجگانه

وم و گاهي با ش كند كه از خودم متنفر مي ام را بر وفق مراد او انجام ندهم آنقدر مرا سرزنش مي اگر بازي. كند مي
  .شوم كند كه از غرور خفه مي ام را تقويت مي دهد و منيت مسائل بي اهميت آنقدر مرا بزرگ جلوه مي

   آيد و شوند و ناآگاهي هر بار مي ها پشت هم به همين منوال سپري مي زندگي. گذرند سالها به همين ترتيب مي
ر از قبل مرا جدي ت هن استام نامش ذ يد او كه فهميدهآ هي ميكه ناآگاآيد و هر بار  ود و باز دوباره ميمي ر

  ..........................................................  گذرد مي روم و مي آيم و نمي دانم چه بر من من در خواب ميو كند  مي زنداني
پرسم داستان  م و از خود ميشو از باال رفتن و پائين آمدن و تكرار مكررات خسته مي.. افتم باالخره از پا مي

نگرم و  شوم و حيران به خودم مي كند كيست؟ گيج مي چيست؟ اصال من كيستم و آن ذهن كه مرا اسير مي
روم  گريم تا به خواب مي زنم و آنقدر مي شوم و خود را به اين در و آن در مي كنم و بيمار مي ترسم و گريه مي مي

ذهن . خواب بي تصويري و خواب اميد به رهائي و آزادي. خواب سكوت. پروازخواب . بينم و خواب روزنه نور را مي
چيزي از . ترس از ناشناخته ها ولي در خواب قدرتش كمتر است. ترساند مرا مي. كند در خواب هم رهايم نمي

نم چه دا ديگر نمي. دوم دوم و مي دوم و مي به طرف نور مي. به آغوش آرامش. كند درون مرا به نور هدايت مي
. شوم كشم و پهن مي چرخم، نفس مي زنم، مي لق ميعدر اين نور م. شود كنم چه مي يعني درك    نمي. شود مي

  . دهند كشند و گسترش مي انگار از همه طرف مرا مي
را  آيم مزه آن شوم تا مي هاي متوالي و گذشت سالهاي سال تازه متوجه اندك چيزي در درونم مي پس از زندگي

باز بازي بد و خوب را راه . كند باز او به من بكن و نكن مي. پرم هان با تكان ترسناك ذهنم از خواب ميبچشم ناگ
خواهم دوباره وارد بازي ذهن شوم متوجه  اما اين بار كه مي. شود اندازد و باز قصه زشت و زيبا دوباره تكرار مي مي
حضورش بي طرف و بي قضاوت و . نگرد ت مرا ميچيزي در سكو. پايد شوم كه انگار چيزي از درون مرا مي مي

به درونم نگاه . ام خارج است اما چگونه؟ از اراده. كنم كه ديگر نبايد وارد بازي ذهن شوم احساس مي. عميق است
گويد كافي   داني كه من مقاوم باشم و تكان نخورم و او با سكوت خود مي آيا تو راهي را مي. پرسم از او مي. كنم مي

هر وقت كه نخواستي كه وارد بازي شوي به چشمان من نگاه كن، آنگاه هيچ . ر چشمان من نگاه كنياست د
  . نيرويي قدرت آن را ندارد كه تو را تكان دهد
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و من به چشمانش نگريستم و به محض آنكه چشمانم به چشمانش افتاد آن ذهن سركش و خشمگين هميشگي 
  . به همين سادگي. خاكستر شد و ناپديد گشت

اما . اين همه عمر، اين همه زندگي، اين همه اسارت و اين همه سياهي با نگاهي به درون پودر شد و از هم پاشيد
هايش  هاي اطراف شدم و ذهن مانند مارمولكي كه پس از مردن تكه من طبق عادت هميشگي دوباره متوجه بازي

تا آمد مرا دوباره تسخير كند من به چشمان . خاستهاي ريزي خورد و دوباره بر شود ناگهان تكان دوباره زنده مي
بار ديگر او پودر شد و بر زمين ريخت و من ياد گرفتم و آموختم و تجربه كردم روش از اسارت . درونم نگاه كردم

  . آزاد شدن را
ه گاهي م از آن است كه با اينك اام ولي خوشحالي دانم كه به جاي درست نگاه نكرده شوم مي هر بار كه اسير مي

  .ام ديگر گيج و بدبخت و برده و اسير نيستم كشم ولي قاعده بازي را ياد گرفته بازهم زجر مي
   دانم بايد دوباره به چشمان درونم نگاه كنم چرا كه او  من كيستم؟ نمي" اما به راستي من چه هستم؟ حقيقتا

د گردبادي باالخره مرا به درون خواهد داند كه من چه هستم و دستهاي مرا رها نخواهد كرد و مانن بي شك مي
  . كشيد

  
  : ارزد با سپاسگزاري از معلمم كه تمام رفت و آمدهايم به اين دنيا به اين جمله طاليي او مي

  

  ؟توانم باشم چنانچه خداوند همه چيز است من چه مي

  
  آ پانته                

٢٠٠٨/١٧/٣    
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  گفت هستم                         بياگفتم 
   گفت منی         گفتم کيم؟          

  گفت می توانی                گفتم نمی توانم
  گفت که چی              گفتم نمی دانم
  گفت مالک ترس مشو               گفتم می ترسم

  گفت رها کن               گفتم می خواهم
  گفت هيچ و همه               گفتم کيستم

  گفت شايد           م         گفتم نيست
  گفت خود است         ؟     گفتم خدا کيست

  گفت يک است         گفتم  خود کيست؟  
  گفت بيکران             گفتم يک کيست؟

  گفت مباش               گفتم عاشقم
  گفت عاشق باش                 گفتم فارغم

  گفت رهايش کن            گفتم می انديشم
  گفت تمرکز کن                         م  گفتم وِل

  گفت سکوت کن         گفتم نور کجاست؟  
  گفت هرگز              نگفتم رهايم مک

  گفت در من شنا کن         گفتم تو اقيانوسی     
  گفت تو خود اقيانوسی               گفتم در تو غرقم
  گفت تبريک می گويم               گفتم نمی فهمم

  
  لبخندی زد و سری تکان داد                م می فهممگفت
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  گفتم چگونه می توان به خدا رسيد؟

  گفت مانند قلبی نورسيده در غروب آفتاب     پاک و پرخلوص
   گفت به تو تعظيم می کنم گفتم دوستت دارم                

  گفتم من پاهايت را می بوسم     گفت ما يکی هستيم
                   نگاهش را در نگاهم و چشمانش را در چشمانم دوختگفتم سپاسگزارم   

  
  .حل شدن، در لحظه های مختلف زندگی حس می شود

  خدا را شکر
  

     نيلوفر
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 )لحظه ای با محبوب(

  
  
  
  
 

  .انگاری ساليان سال است که انتظار می کشم
  .يقه ها به جلو نمی روندبيداری ساعت از کار افتاده، و دق
  .افق ديده گاهم اصال نوری ندارد

  .لب خاموشم بی صدا مانده و سکوت اختيار کرده
  .نفسم به شماره افتاده و ذکر ترا می گويد

  کجائی، کجائی ای آرام جان؟. دست هايم التماس کنان در جستجوی تو می گردند
  .دن، شور وصل شدنهم رسيه غوغای ب. و اما در قلبم چه غوغائی بر پاست

  .سکوت، پلی بين من و تو زده و اين پل مرا به  تو وصل کرده
  .چه زيباست بدون چشم ديدن،  و بدون دست لمس کردن

  در کنار دلدار بودن، با عشق بودن. آه چه لذتی است در خود بودن و رها شدن
       بودن

         بودن
  ....و فقط بودن    ........ 

    عزيزمساتيامتقديم به             در سکوت بودن                

      گيتی                                                     
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  .را ديدمو خيلی  جوان بودم که ت

  .را يافتم و گرم دوستی ت آفتابِ ،کوچکتر از آن که آينه را بفهمم
اين سفرة عميق عرفانی نشاندرت و جذبة چشمانت مرا بر سرِ نافذ و استوا آن نگاه .  

  .ستاده ای و من از هميشه بودنت لذت می برمي و تو انشسته ام
 و گشودیگفتی از آينه بودن و آنقدر بر حقارت دنيا خنديدی تا ديدة دلم را بر دنيای ديگر 

 .يک نمودیآنقدر بر غربت ايمان گريستی تا بند بند وجودم را به حقيقت نزد
و هستههمراه با هدايت و اعتماد بود غريبی است که لحظه لحظه بودنت  حکايت .  

  . را برايم آسان نمودیو رفتن جان 
  .های سکوت درون در سرود و هستیِ، بودن آسمانيست

  . و هستی اقامه می کنمساتيامقت و نمازم را به نام حقيو 

  . حکمتی بزرگ است،حضور را  احساس کردنو   ، از خود بی خود بودن،می دانم فرزانه شدن
  

  .دستهای مادرت را می بوسم می زنم و  هايت دست با عشق بوسه بر
 مينا
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  از غم ايام در سوز و توان      بوته ای بودم زرد و ناتوان
  برگ زردم آتشی تا سوخته    شاخه هايم خشک و در هم کوفته

  انم نيست گفتن در نهانگه تو      بی وفائی ها بديدم از زمان
  چون ندانستم من اين راز بغا      شکوه ها کردم به درگاه خدا

  از چه رو دادی مرا اين درد و غم      بار الها خالقم، ای مالکم
  گر چنين باشد مرا عقب و جزا    من چه کردم با که کردم ای خدا

  اسم اين مردن چرا پس زندگيست    يستبار الها اين چه رسم بندگ
  عشق تو خواهد دل بی کينه ام    ان درد و غم از سينه امباز بست

  مژده ای آورده ام باد صبا      ناگهان در صبحگاهی با صفا
  بشنو اين آوا تو از دامان غيب    گفت بر خيز ای فرو رفته به جيب

  برق زد چنگی دگر بر قلب زد    رعد عشق آمد به دل آهنگ زد
  ن جان از فرمان عشقزنده گشت اي      چون باران عشق بر تنم باريد

  در پناه عشق غمها راز شد      برگ دادم غنچه دادم باز شد
  گر که عطری دارد آن از بوی تست  گر که خوشرنگ است گل از بوی تست     

  تا که در پای صنم گلريز شد    برگ سبزم تحفه ای ناچيز شد
  سر فرود آرم به شکرت بر زمين    عشق من، ای دلبرم، ای نازنين

  

  ساتيام  خاک پای نازنينمديم بهتق

  تهمينه                                      
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  . دين تان را مطالعه کنيد،با آگاهی به حقيقت

  . می شود و تمام هستی را در آغوش می گيردروی يک نقطه تمرکز پيدا کند منفجرعشق وقتی که 

  ساتيام                                                                                                                  

  

   آموزم  ز  تو خدا من  بندگی     آموزم   تو  از طريق دين خود من

   آموزم  تو  کمال  از  عاشقی من

   آموزم  تو  جمال  از  غزل و    شعر

   آموزم  تو  از خيال  خوش  رقص نقش کند، من  تو  دل خيال در پردة
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   خوداهميت پی بردن به ريشة دين

  

    شما که هنوز مذهب خود را درک ؟دين خود را نفهميده ايدهنوز  مرا بفهميد اگر يد چگونه می خواهشما
 های  کور کورانه دستور. را بايد درک کنيد و بفهميدد دين خو؟چگونه می توانيد خداوند را درک کنيد نکرده ايد

 . خداوند را عبادت و پرستش کنيدبا يک درک صحيح. مذهبی خود را انجام ندهيد و به ريشه دين خود پی ببريد
م از کارها و وظايف دين خود را بفهمد، در غير اينصورت  دين خود  پی ببرد و دليل هر کداانسان بايد به عمق

  ." گردد متعصب و خرافاتی می شود و کامال از دين خود بر  می،شخص

  شری ساتيا سای بابا

  

  
  

م محض به درگاه اسالم يعنی خود رهائی، تسلي . به دنيا آمدم در ايران اسالمی خانوادة بسيار مذهبیِدر يک  من 
 يمان داشتم ولی ای خواندم و به حقيقت آن هم کامال مهای سال  قرآن را با تمامی وجودم سال  من .خداوند

 قلب و به نحو احسن انجام می دادمبا تمامی  دينی ام را  ايفوظ.  بودمخرافاتیو بسيار متعصب مسلمان نادانسته 
آنها را واقعی معنی که  تعمق می کردم متوجه می شدم ی قرآنروی آيه هابر هر چه بيشتر  ولی بعد از چندی

 کنم، خدائی که احساس را در قلبم شحضوربا خلوص نِيت و با عجز و البه از خداوند می خواستم که . منمی فهم
  معنی واقعیمی خواستم. ر می نامدهمه جا حاض و چيز و همه  تمام عشق و تمام رحمت،مد در قرآنحضرت مح
ند و برای   در حضور خداوچنان عشقی در قلبم با احساس کردن  می خواستم سورة حمد را.بفهممآيه ها را 

در . می کردم مو به مو اجرا را  از صميم  قلب می خواندم و دستورات آن را قرآن در آن زمان. وند قرائت کنماخد
کورانه پيروی قرآن را کور   کهندا می داد ولی چيزی در قلبم  بسيار کوشا بودم همخدمات اجتماعی و خيريه 

نسان  اکيست؟ ی خواستم  بفهمم آن خردمند م.  اين آيه ها را می فهمندگويد فقط خردمندانمی    قرآن.نکن
 آيه ها ی قرآن را بفهمم و اجرا کنم، نه ،می تواند آن خردمند شود؟ می خواستم در پرتو نور  همان قرآن  چگونه

ها از وجود  معنی آندوست داشتم. ند انجام شده بودوسيلة ديگرانبه ه رجمة ظاهری آنها کاز روی تکورکورانه 

و قلبم بفهمم   را  هللاال اله اال امی خواستم معنی واقعی نادانسته ديگران، ولی چگونه؟  ذهن خودم بيايد، نه از 
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         در کتابها .باشد هللا اقول هو و حمد  سورة می خواستم قلبم ناطقِ ولی چگونه؟شاهد و ناطق آن شود

آورده است، حال تو  چه به ارمغان می آوری؟  ولی می گويد،  حضرت محمد قرآن را  می خواندم که شمس
  . روی اينگونه چيزها بسيار تعمق می کردم؟د را بياورمو می توانم کتاب خچگونه

نها را در  قلبم تجربه و نمی توانستم معنی آ ولی آيه ها از طرف  اليهت هستندبا تمامی قلبم قبول داشتم که 
فات مذهبی برايم  فقط يک انجام  و انجام تشريهايم که دعا کردن ن کم کم متوجه شدم  در آن زما.هضم کنم

 مختلفی  قرآن های.می کردمن و تجربه  درک  را عمالآنهاعصاره معنی   وهستنديفه و از روی ترس از خداوند وظ
 آيه ها خودش  از ذهنهر کس متوجه می شدم که  باز ولیبشنومرا ريه های مختلفی را مطالعه  می کردم تا نظ

آن  ، قرآنمی خواستم طبق آيةمن .  نمی کردندقانعرا تفسير کرده و به همين دليل هيچکدام از آنها مرا 
    نه؟    ولی چگو،گرددمی   اصلی آيه ها برايش روشن و واضح خردمندی باشم که در پرتو نور قرآن و خداوند معنی

 

 هر کاری را با حضور خداوند ی بخوانيد و قرآن را با حضور الهدمی خواندم که خداوند می گويدر قرآن   •

در خواندن قرآن  اميد اينکه خداوند  را با زبانم ادا می کردم به الرحمن الرحيم�بسم اجملة . انجام دهيد

  .نمی کردم تجربه و را در قلبم احساس  خداوندحضور معنی واقعی و کند ولی هيچگاه حضور پيدا 

ی نعهيچگاه م. می دانستم کلماتتعريف و در فقط  را  خداوند  به محض تسليم واقعی اسالم و معنی  •
 و در نتيجه  ه بودمنفهميد بارها خوانده بودم ها وبار  من وشده خداوند را که در قرآن ذکر اعتماد به قول واقعی
 .نمی کردمتجربه را در زندگی ام  اثر آن

            فقط در ذهنمد ار می آيبه شمکه يکی از مشخصات انسان مومن در قرآن ايمان به غيب را  •
به وجود او  ی، فقط طوطی وارنمی کردو تجربه احساس   حضور آن غيب راقلبم می پروراندم ولی هيچگاه 

   .شهادت می دادم

 بر عکس کامال  را معنی واقعی دو پيغام مهم در دين اسالم که يکتا پرستی و بت پرستی هستند •
 .داشتمبسيار کاوی ها، ترديدها و سواالت و کنج از اينگونه شک و  ومفهميده بود

 

می است بشکنيد تا ذهن مجرائی شود ن را که همان باورها و غلطهای قديبت های ذهنتا :می گويدساتيام 

شه مذهبی  ريهر کس بايد  به .  دين تان را مطالعه کنيد،با آگاهیِ به حقيقت .ی اله و عشق برای انعکاس نور

 هللاال اله اال اچرا؟ چون . عنی رهائی، عصارة آن رها کردن استدر مورد اسالم، اسالم يمثال . رددخودش بر گ

همه اين کار . اگر انسان اول در شريعت کار کند، شريعت کور کورانه است. د، يگانگی، توحييک، فقط يکيعنی 

                                  خود شناسی راه رين راه اين است که انسان در ولی بهترين و خوشبخت تکاريست معمولیاين را می کنند و 
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کارهای دينی که با ترجمه و آگاهی بهتری دنبالش بوده و به بيافتد و اين آگاهی را بر گرداند به طريقی که قبال 
 يک آرامش بيشتری است که ع نه خرافات است و نه قضاوت است، بلکهدر آن موقچرا که . دبکنرا ه می کرد

، گوييدبمديتيشن بکنيد، ذکر   پس در اينصورت شما می توانيد نماز بخوانيد،می شود،  از خداجانشين ترس

ها را می توانيد بکنيد  همه اين. را بکنيد )Trust و OmniPresent( حضور و اعتماد به قول خداوند تمرين

 برای ،من الرحيم الرح�بسم ا که وقتی شما می گوئيد وندش  ميلی اين متدهائی که داده شده  باعث و

   .می دهد به شما  را  از مذهبی که داريدبيشتری  آگاهیِ وداشته باشدی  يک معنی عزيزترشما
  

  :قرآن چنين می گويد مطالعه در مورد چگونگی ساتيام 

      ا را می بينيد، فقط قضاوت ها را می بينيد، فقط بد و خوب راکه فقط بدن هد  محدوشما اگر با همان فهمِ"

، ببينيد ، ممکن است که فقط جلدش را دنياست، شروع به خواندن قرآن کنيدبينيد، که متأسفانه در تمام می 

، يا اسم اسالم را بر می دارند و عالقه مند      هللاال اله اال ا ولی کسانی که يک کلمه از قرآن را بر می دارند، مثال

    ها و ، اين روشمالکهللا ا  و يا السالميامعنی آن تعمق می کنند، می شوند که معنی آن چيست و روی 

که به دل تان را پس در اين صورت يک چيزی .  که اليه ها را باز می کند، نه تمام لغات در قرآنندستهکلمه ها 
 معنی آن را نمی دانيد و يا  از آن وحشت داريد، اين اليه اول وجائی ديده ايد چيزی که در می نشيند  و يا 

تمام صوفی ها همين کار .  به وجود خودتان و آنرا مو شکافی کنيد تا اليه های ديگر نمايان شونداست، آنرا ببريد
       اهر مردمی که تظآن چيست؟  تمامِ معنی. مسجد وارد شدنعقب من به اين می گويم از در . را کرده اند

 خيلی کم ولی. ی زياد هستندمی شوند و اين  عده هم خيل جلوی مسجد وارد  از درِ، ی فهمندمی کنند و نم
عقب دعوت  از درِ د کهن احساس کن اندازهاينتا  خودش را خداوند و نزديکی خودپيدا می شوند که کسانی 

   يعنی اينکه عصارة قرآن را  در يکی از کلماتش متوجه يعنی چه؟موقعی که از در عقب وارد می شويد. دنبشو
می بينيد، از در جلو می بينيد، قانع نشويد، آنرا مو شکافی   اليه اول شما وقتی چيزی را در.می شويد، يک کلمه

می خواهيد آنرا بخوريد پوسته هاي مختلفش را می کنيد و فقط  درست مثل گردوئی که وقتی کنيد، تعمق کنيد
هر . د شويدتوجه نمی شويد بدين دليل است که می خواهيد از در جلو  وار وقتی که قرآن را م.مغز گردو را می خوريد

 بر گردم به ريشة مذهبم، نه از درِ  می خواهم ئيد من  بگورا مو شکافی کنيد و  و خودتان  آن ريدبب به مديتيشن تان را آيه

تان  از آگاهی از حقيقت و تجربه هاي فهم و درک .مطالعه کنيد قرآن را ، با آگاهی به حقيقت.بلکه از در عقبجلو 
دا  بايد انجام شوند، ضمير آگاهی بايد گسترش پيمتد های داده شده  .ه قرآن ببريدبه حقيقت  را با خلوص نيت ب

 درِ عقبِ. د تا  به درعقب دسترسی پيدا کني، باز شودگفته شده است"  خود" و آنچه که از "خود"کند تا درک به 
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د است ن حضرت محم بوده، اآلن هم همامدمحاگر قبال راه ما حضرت . هر مذهب ديگری عقبِ ۀاسالم و يا در

ی س بوده، اآلن هم همان حضرت عيسیيعاگر حضرت . شتری برای او و قرآنولی با فهم و درک و ارزش بي

ا فهم و  است ولی بهللا بوده، آآلن هم همان هللا اگر .شتری از او و کتابشاست ولی با فهم و درک و ارزش بي

   ".درک و ارزش بيشتری

 

  
 

اوند را در خود د قول خ،دا کنمخانة سکوت و اميدم را پي  که و باعث شدمرا هدايت کرداين است طريقتی که و 
قلبم به آن  و آن پی ببرمواقعی  ريشة  به ، به تدريج درک کنم  را  واقعا  هست کهآن چهم، مذهب، کنمزنده 

 برای خداوند سرود عشق می سرايد، قلبمهر نفسم  حال.  شهادت بدهد و تمام قدرت ه جا حاضر همهمه چيز، 

در عشق،   تااين طريقتی است که به من آموخت. است هللا اقول هو  ناطق سورة، به خداوندشبا تمامی عشق

هستی نه يگا همه چيزم را برای خداوند و آن .ببرماز عشق ورزيدن و عشق بازی کردن با خداوند لذت 

 یهارا با طريقت و متد به قول خداوند اعتماداثر و تسليم قمار کنم، با هر نفسم سرسپردة او باشم و معنی واقعی 

   .تجربه کنم در معنويت  چشيده و چنين در تمام  امور زندگی و همهر لحظه  ،ساتيام داده شدة

  

، حضرت عشقزديکترينم، از آن حقيقت، از آن عزيزترينم، ننازنين ترينم،  طريقتی که من از معلمم، اين است

  و زيبای بيکران و به دام عشق طريقت الهی که مرا از زندان اين دنيا آزاد و رها کرد.آموختم ساتياماز آن 

  ..خداوند انداخت

حقيقت ات کردی، عاشق قول خداوند کردی،  که مرا عاشق خداوند کردی، عاشق  کسیعزيزِ دلم، جون ساتيام

 شکوفا کردی،  گلهای قلبم را با عشق و حقيقتت ای کسی که. عاشق تنها يگانه کردی کردی، تکوتعاشق س
شات قلبم   قطعه ای از تراو،عشق جاودانم و با قدردانی و تواضع بسياراشک های جاری، با اکنون سجده کنان، با 

من بسی سعادت است که  در اينجا برای .  نيلوفرگونه ات  تقديم می کنمبه پاهای قرمزی  رزِ گلِرا با شاخه

لميان و عاشقان تمام عا،  خودم، بابات، خانواة عزيزت، خودآگوست به مبارک تجلی و  تولد مقدست را در ماه 

  .بگويمتبريک و تهنيت  حقيقت  وراه حق
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   در معبد دل، در ميخانه و ميکدة  دل، عزيزم  ساتيامراز و نياز با

  ......از قلب به قلب
  

  با ذکر و دعا و غم عشقم بنشستم     دم به در ميکدة دل بنشستمهر
  با جام تهی بر در دل باز نشستم    با خون دل و اشک روانم بنشستم 

  با سوز دل و آه و فغانم بنشستم    با آه دل و درد جدائی  بنشستم 
       گفتم که تو ای جان دل و هم نفس و همدم رازم 

  کده و جام شرابمگفتم که تو ای عشق من و مي          
  

  گفتم که تو ای  همسفر و همره  و يارم            گفتم که تو ای مونسِ شب های درازم
  

  من تشنه لب و خسته دلِ کوی تو هستم              من بندة مسکين، به کرامات تو هستم
  من عاشق آئين و قدم های تو هستم    من عاشقِ دريایِ کماالت تو هستم

    ل روی تو هستممن عاشق و بيمار گُ               و زلف تو هستممن عاشق آن عطر تو
  من خاک سرای تو و  شيدای تو  هستم    من گوپيه تسليم به درگاه تو هستم

  
  

  با عشق فراوان،

     گوپيه ساتيام                   
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 بدون فتيله را نمی توان  روشن کرد و به شمعِهمانطور که 

 در "خود"بی ارزش است، همانطور هم همين دليل هم  

وجود و جسمِ انسان همان فتيله است و آن چيزيست که به 
 وقتی که می گوئيم من بدن هستم، .  بدن جان می دهد

تجلی کنندة اين لقب "  خود"، در اينجا می بينيد که اين من ساتيام هستم، من زن هستم، من اينجا نشسته ام

 که دليل من هستم را به "خودی"بايد متوجه شويم که آن رک خود حقيقیِ مان ابراين برای دبن. ها می شود

پس ما می توانيم با . شکال مختلف هنوز تمامی مستقل استالهی است که با وجود اَ" خود"وجود می آورد همان 

 با اين .يکتا نه شخصی است و نه انفرادی" خود" مشاهده کنيم که آن اين هستم و يا آن هستمپاک کردن من 

آزادی از چه؟ آزادی از دوگانگی ها، ناخوشی های مختلف، نا .  ضمير آگاهی ما برای هميشه آزاد خواهد شد،درک
  .سازگاری ها و نا هماهنگی ها

من چه می توانم بگويم؟ به   . در سکوت عميقی فرو می رود و به سختی به سخنان خود ادامه می دهدساتيام

       ما همة اين افعال را با ترکيبات مختلف آنها از. ه برای هميشه آزاد خواهيد بود دست يابيد و آنگا"خود"آن 

 زمان گذشته، زمان حال و . آنها هستند شما هستيد، او هست، ما هستيم، تو هستی،  من هستم، :می کنيم  بر 

يه فقط سر و صداهای اضافه و تا ابد، بق از اينجا "خود". است" خود "فقط. همة اينها بی معنی هستند. زمان آينده

 در ميان اين بدنی که روی صفحة حقيقت ظاهر شده عظيم و  "خود". تصورات ذهنی هستند، ذهن کيهانی

 اين  با مشاهدة. ای از فرديت ديده نخواهد شد ديگر ذره ،با اين آگاهی. مقتدر است، درست مانند فتيلة شمع
 شما نه تنها  خود را آزاد کرده ايد بلکه همان آزادی را به ،ين درک در آن موقع با ا،قت شما آزاد خواهيد شدحقي

ما  . چرا که در ضمير آگاهی شما ديگر انفردی بودن وجود ندارد،ا سر و کار دارند نيز خواهيد دادآنانی که با شم

چگاه به  فردی نيست، هيآزاد است و  "خود "اگر تا ابد هم مديتيشن کنيم ولی به اين درک واقف نباشيم که

 حل "خود"ما بايد تمام چيزهای ديدنی، لمس کردنی، شنيدنی و غيره و غيره را در اين .  نخواهيم رسيدآزادی

فقط  "خود" ،"فقط هست" نه اينجاست و نه آنجاست، چرا که "خود" زن است و نه مرد، آن  نه "خود"  آن .کنيم

  . به همين سادگی،"هست " و "خود" : شامل دو چيز باشدفرهنگ لغات ما بايد. هست
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 منبعی است بس بينهايت، شادی حقيقت در آن اندازيم، چرا کهبه دور بيمان را هاي  ما می توانيم تمام کتاب 

    ه که ما نيستيمآنچ. يم، دنيا تصوراتی باطل هستندبدانيد که ما از اين دنيا نيست. بينهايت، هستی جاودانه

 هميشه گفته می شود. ندگی ما ديگر مانند قبل نخواهد بود درک کنيم، زتی که ما کمی از آنراوق. "فقط هست"

 است، خودشناسی خود را "خود" خداوند است، کسی که آگاه به ، خودکه شخصی که آگاه به  خداوند است

  .تکميل کرده است
  

  د؟ وابستگی مان به دنيا کمرنگ خواهد ش فرو رفته ايم"خود"آيا در زمانی که ما در : سوال

را کامال درک کنيد، ديگر در مورد دنيا " خود"اگر شما آن . برای دو ارباب کار کنيدشما نمی توانيد : ماتياس

سوالی نخواهيد داشت و اگر  شما توجه تان را تماما به طرف دنيا بياندازيد، در آنصورت ديگر سوالی برای شما در 

  .ته ای به دانستن حقيقت نخواهيد داشقنخواهد بود، چرا که شما در آن زمان ديگر عال" خود"مورد 

  

 حقيقت، ديدمان کامال  به  دنيا  چيزی که شما می گوئيد  آيا بيان کنندة  اين مطلب است  که با درک: سوال

   عوض می شود؟

هر چه درک شما از حقيقت بيشتر باشد، دنيا برای شما . تر خواهد شد تان کمرنگدنيا براي، بله :ساتيام

با توجه نکردن به ذهن و تمرکز کردن .  چرا که دنيا محصول ذهن است. فانی تر به نظر خواهد آمدکمرنگ تر و 

   .نمايان تر خواهد شد" خود"، واقعی بودن ذهن و افکار کمتر و کمتر خواهد شد و در آن موقع "خود"بر روی 

 بيشتر وقتمان را بايد ، به دنياجای توجه زياده بگوئيم ب که بنابراين با گفتة شما آيا اين درست است: سوال

  کنيم؟ب" خود"صرف پيدا کردن اين 

: بعد از چند دقيقه سکوت ادامه می دهداو .  استخيلی عميق در خود فرو رفته پاسخی نمی دهد و ساتيام

  . حقيقت استاين تمامِ.  چيز ديگری برای گفتن نيست
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باور داشته باشيد ولی  را  "خود". فی ظاهر می شودخود در اشکال مختل) Ananda( فقط شادی، فقط شادی

آنگاه گرديد  بر"خود"مکررا به . از فرم های مختلف لذت ببريد ولی آنها را باور نکنيد. باور نداشته باشيدرا شکال اَ

، هر است" خود"  آن که می خوريد را  هر چيزیاست،" خود"  آنکه می بينيدرا هر چيزی خواهيد ديد که 

هيچ تضادی نيست، هيچ دوگانگی نيست، هيچ جنگی " خود" در آن .است" خود" ئيد آنبومی که را چيزی 

 "خود" رف کنيم و در آنبيشتر وقت صاست و هر چه ما " خود" فقط نيست، دردی نيست، اشکی نيست، 

 .به همين سادگی ،مانع برداری کنيمکه  می شويم رباشيم کمتر مجبو
  

  می روند؟  تمام  موانع از بين ، "خود هست"آيا در ضمير آگاهیِ : سوال

باشيم، دور  بيشتر  از کارهای دنيوی ،هر چه ما. د ظاهر نمی شوناصال از بين نمی روند،  بلکه  آنها :ساتيام

درگير  بيشتر  آن، هر چه  تمرکز کنيم و بالعکسِ غير انفرادیِ"خود" وقت بيشتری را خواهيم داشت که بر روی 

 ابدی و فنا "خود"هميشه به خاطر داشته باشيد  که تنها . ، بيشتر احساس گم شدن می کنيمباشيم اين دنيا 

  .  استناپذير
  

 انفرادی است و يا  ِ"خود "آيا آن نظاره کننده و يا هر چه که شما می خواهيد اسمش را بگذاريد همان: سوال

کيهانی است؟ خود   

دليل . انفرادی  احساس می کنيد درحاليکه  اينچنين نيست کيهانی را به عنوان خود  "خود"شما  : ساتيام

         آنرا از طريق ذهن خودتان که ذهن فردی است مشاهده ن است که شمااينکه شما اينگونه  می بينيد اي
ز حقيقت را هضم کنيد و با اين عمل چشمه های کوچکی ا ای که شما  آنچه که امشب گفته شد روقت. می کنيد
 تان را خود انفرادی هستند برای شما که هائی د که اين چشمه های کوچک فقط دعوتهيد ديه خوا، تازبچشيده

  .دور بياندازيده ب

 وجود کمی دوگانگیاينجا هنوز ه می کند و در طور جداگانه  و مجزا مشاهده اين دنيا را ب ه  کنند نظاره: سوال

   است؟" خود"اند همان ا آن چيزی که می مآيحل شود   کننده ارهظنو اگر دارد 

 ما می توانيم راجع به آن  صرف کنيد و بعدا  وقت روی آنبايد قدری بيشتر شما که  نکته ايست اين  :ساتيام

  . اتی بيش نيستند ، بايد آنها را تجربه کنيدتصورح  صحبت های شما  فعال در سط.  کنيمصحبت
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است که اينگونه که شما می گوئيد باشيم ولی وقتی که در ياد در اين دنيا نيستيم آسان تر  ز ما وقتی که: سوال

  .  چنين  بودن مشکل است مشغول کار می شويم  اين و دنيا می رويم

تان مشکل خواهد بود و اين يد، تمرينات براي تا موقعی که شما ضعف و سستی در ذهن تان داشته باش:ساتيام

بتوانيد بين کارهای روزانه و يا غيره ی آوريد، چه ماخيلی عادی است ولی اگر شما هر فرصتی را که بدست م

 آن   فقط هميشه هست ولی"خود" .ر می شود آشکا"خود" کم کم يد و در آن مکان واال اقامت کنيدتمرين کن

مانند ماه که فقط   می دهد،به آن  رااجازة انعکاس با تمرين کردن، شما  ذهنِزيرا   بيشتر نمايان می شود"خود"

 در کارِ شما مانند عبادت شما می شود وبا اين تمرين، . رشيد روشنائی و زيبائی خود را می گيردبا نور خو
 اين درک به ميدان جنگ  کار  و اينصورت افکار تسلطی بر شما نخواهند داشت  ولی اگر بدون آمادگی و تمرينِ

  .پول ساختن برويد شکست خواهيد خورد
  
   .بپرسيدآنرا اريد اآلن بهترين موقع است که سوالی د اگر می کند  وصيهت شخصی  

فرض . می تواند  اشکاالت و حتی آسيب های بسياری بوجود آورد دگیا آم داشتنبدونرفتن سر کار : سوال

آسيب  که  بر گرديد و  وانمود کنيدتانسر کاره  بشما می توانيد، آيا بينيدب آسيب جسمی تانشما سر کارکنيم  
   به دکتر مراجعه کنيد؟ نديده ايد؟ آيا نبايد

شما بايد  . بستگی دارد که شما کجا ايستاده باشيداين  بله زيرا سوال شما  می گويم  قسمت من به هر :ساتيام

ضی، ناسازگاری و يا ناهماهنگی  ي هيچ مر"خود" آگاهی را داريد که در اگر چنين.  با خودتان رو راست باشيد

  من  ماداميکه سوالی برای رفتن به دکتر است،.  نخواهد بودفتن به دکتروجود ندارد، ديگر هيچ سوالی برای ر
به تمرينات خود ادامه دهيد تا اينکه نشسته ايد  در اتاق انتظار که که  در زماني  الاقل برويد، ولی که می گويم

 رو راست بودن با نبنابراي. مجبور نشويد به دکتر برويد و يا با چنين آگاهی برويد ديگر يا ،با درک عميق تان

ديد دورن که ما آنرا  به .  بر نداريد"خود"در هر دو صورت تمرکزتان را از . خودتان در اين راه بسيار مهم است

    اگر به شمع نگاه کنيد متوجه .استدر ميان وجودمان  مقدس "خود" تشريح کرده بوديم، همان فتيلة شمع

  .می شويد که سر چشمة نور کجاست
  

  کامل است؟" خود "ا آي :سوال

ات خود را فراموش نکنيد و هر بار که به  زمين می خوريد بالفاصله بلند  تمرينو صبر داشته باشيد. :ساتيام

  .تلف شويدکه بخواهيد بر روی زمين ننشينيد وبا نااميدی .  دهيدشويد و به تمرينات خود ادامه
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  يم؟کوشش  کن خالص بودن  بايد همواره  برایپس آيا : سوال

. د و دلسرد نشويد، منظور من اين است که در اين راه نااميور من خالص بودن و يا نبودن نيستمنظ: ساتيام

بر گرديد، ز بايد از سر صف به ته صف   جای خود را از دست می دهيد و بابشويدن و يا نااميد يخشمگ  وقتی که
 خشم، نااميدی و بات خود را سعی نکنيد وق.  را متوقف کرده ايدآنهم به خاطر اين است که تمرينات خود

يک صف جای خود را به ديگری بدهيد،  چون در اينصورت مانند اين خواهد بود که در يد،تلف کندلسردی 

صرف می شود تلف " بودن"هيچگاه لحظاتی که در . بر گرديد" خود" آنا به ، جای وقت تلف کردنه بنابراين ب

ه هر چ. يت بيشتری خواهد داد به شما ارجححقيقت هم  ارجحيت بدهيد قت حقيه بيشتر به هر چ. نخواهد شد
هر چه که شما چشم از . شما خواهد بود خدمت  به، باشيد، آن حقيقت در مقابل خود در خدمت حقيقتبيشتر
  . همچنان چشم از روی شما بر نخواهد داشت هم برنداريد، حقيقتحقيقت روی 

آنرا درک کنند نگران اند و دوست دارند که طور واضح درک نکرده ه  را بخواهش می کنم آنهائی که اين مطلب
در اين موقعيت  از اينکه امشب من کامال  متحيرم. م کافيسته اه ما امشب در اين انرژی الهی بودهمينک. باشندن

 در  را  نمی شناسم که من کسی. استغير ممکنصحبت کردن  معموال در اين حالت، . م صحبت کنم هستقادر

   . سخن بگويد توانسته باشد"بودن"عمقِ 
  

 که در توانم بود از ابزارها و يیآنجا تا  وه بودمرفتآنجلس س و من برای ديدار فاميلم به لمدتی پيش: سوال

بعد متوجه . استفاده کردم و هر وقت که توانستم حتی برای مدت کوتاهی مراقبه کردمی داده شدة شما متدها
     داشتم و يا ال من با بچه هايم بسيار اصطکاک  برای مثال قب. رينات کمک بوده استشدم که چقدر اين تم

اين بار تصميم گرفتم که تمام چيزهائي که شما به ما درس داده بوديد . روی آنها کنترل داشته باشممی خواستم 
به من کمک ن کار واقعا  که ايمی ديدمکه شما می خواستيد ما درک کنيم و را  تمام چيزهائی  کنم،را تمرين

        مال آنرا من هنوز کا.  محو و حل می کند"يک"بودن همه چيز را در آن " خود"می ديدم که در  بنابراين. می کرد

 .شق احساس کردمای از آنرا ديدم و آنرا به صورت عنمی فهمم ولی چشمه 

بسيار ، تصورات و فعاليت های ند اعداد مانچيزهائی  به ذهن نگاه می کنيد می توانيد وقتی که شما :ساتيام

    يگانه بينی را تمرينوقتی که شما ولی .  فعال می شود بسيار  هم تان زندگی پس بنابراين ،بينيدرا ديگری 

باور شما قبال که   راتمام چيزهائي .  جذب می شود"يگانه"کم در آن  کم ومی کنيد همه چيز آرام می شود 

      ش حل اآنرا به درون می کشد و در حقيقت "خود" به ضمير آگاهی شما می آيند، به محض اينکهداشته ايد 

با اين درک حتی تصاوير اطراف شما که در زندگی .  در اينصورت کشمکش ها کمتر و کمتر می شوندمی کند،

 در نتيجه  بينی است ويکچرا؟ برای اينکه تمرکز شما بر روی ز آرامش خاصی می گيرند، شما هستند، آنان ني
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حال بايد گفته شود که  در .  و ديگر در تجربة شما نخواهند بودرها شدهبقيه چيزها در چاه بدون انتهایِ حقيقت 

 کاوی و يا سکوت، زندگی مانند جنگلی بيکران و "خود"يک زندگی معمولی، بدون داشتن ابزارها و بدون 

 شود و احساس ناخوشايندی  انسانياعث لغزش پادر اينصورت هر حرکتی می تواند ب. وحشتناک  خواهد بود
اما وقتی که شما به درون و بر روی حقيقت تمرکز کنيد، افکار و تمامی ذهن با اين تمرينات . بوجود آورد اوبرای 
  . پاهای هستی را سجده خواهند کرد،مکرر

اين . ديدجلس ادامه داس آنوتان در ل خيلی خوشحالم که شما به تمرينات :به همان خانم می گويدساتيام 

به زبان ساده ای گفته  شده اند آنها  اينکه  با بلکه  من گفته ام اينکهبرایهستند، نه شگفت انگيز  تمرينات بسيار
 از اين ابزارهای داده هاستفادچقدر  اشخاص مختلفی مکررا به من می گويند که. ولی هنوز قدرت بسياری دارند

 کاری را می کند که يک ،مديتيشنِ استاپ برای مثال ؟ چرا اينگونه است.  عوض کرده است راشده زندگی شان
 .است غلط  هایقبول باورها و منطور تميز کردن ذهن از کشاورز برای تميز کردن مزرعه اش انجام می دهد، که 

مزرعة قلب ماه در با افکار و در نتيجه قبول نکردن باورهای قديمی مان است و آنگا نرفتنِاستاپ مديتيشن باعث  

  . " هست  فقطخود.  "هست" خود"فقط گلهای حقيقت روئيده می شوند که همان آگاهیِ به 

 هستم، من اين هستم، من آن هستم و  من هستم، من کنترل می کنم، من عصبانیهمة  عمر گفته ايم کهما 
يم که ذهن قدرت خالقيت من در اينجا  نمی گو. تجربه هاآن  است به خلق کردن ه همينطور  ذهن شروع کرد

پس اگر اول مشکل مان را تشخيص دهيم که همان . دارد بلکه همة آنها مانند يک فيلم سينمائی تصوری هستند
  کم و عد ديگر با ذهن نخواهيم رفت و کم  طبيعت آن مشکل را درک می کنيم و ب سپسخواندن ذهن است،

ِبهی گرفته و دوگانگاز دست   ما اسلحه را ،با اين درک. يم برد افکارمان پی خواهکم کم به بی پايه و اساس بودن 

" خود"در آن زمان متوجه می شويم که ما ديگر بدون پوشش ها ، همان . جای آن يگانگی را در آغوش می گيريم

  .درينش با پيروزی  به پايان می رس بازی آفبه اين ترتيبهستيم و 
  

   را آلودة اين دنيا بکنيم؟ ديگر خود نبايدپس در اينصورت ما : سوال

 من که در آن .اشتباهی يک سکة پول را قورت داد  در سن هفت سالگی منپسرهاياز يکبار يکی : ساتيام

آنا به دکترِ پسرم تلفن زدم  ،خورده باشدچون هر گز نديده بودم که کسی پول و به آسانی پريشان می شدم زمان 
از دکتر . ود بيرون می آيدخود به خسکه  گفت نگران نباش ، آن او. و از دکتر پرسيدم من چکار بايد بکنم

 اگر ؟  او در پاسخ به من گفت بيرون می آيدسکه آن  که ن شومبايستم تا مطمئ توالتبايد نزديک  آيا پرسيدم
ين حال با ا. می خواهد و آن سکه برايت ارزش دارد  می توانی اين کار را بکنی ولی اين کار ضرورتی ندارد دلت 

تان داريد، اگر شما وابستگی به پول. می کنيم آلودة کارهای اين دنيا ،مثال می بينيد که ما چقدر خود را بيهوده
  يد آلودة پيدا کردن سکه تان شويد؟ببينيد تا چه حد با
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  . من واقعا ترجيح می دهم که اين تصور را از ذهنم  پاک کنم: اين شخص باز می گويد

موهومات موقتی از بين خواهد برای  اين اشتهای شما را ش دار، هاخيلی نزديک نگ.  دارآنرا نگاهنه،  :مساتيا

  .برد

يزی است  که ما هستيم، آن ، آن چ الهی "خود" و هستيم" خود"من می دانم که ما :  آن شخص ادامه می دهد

  .   داريمنيزتماميت، ولی ما اين بدن فيزيکی را 

   داريد؟آنرا شما  :ساتيام

  

  بت کنيم؟دن آسيب ديد  ما نبايد از آن مواظاگر اين ب آيا : سوال

داريد، از عصا احتياج  زمانی که شما به ، يدگوش کن خوب .منطق خود را به کار ببريدشما بايد  بله، :ساتيام

از ماداميکه  ، هر چند که من به شما می گويم،ماندازي که نمی خواهيم خودمان را دست بيما عصا استفاده کنيد، 
عصاهائي که ممکن است به آنها احتياج داشته باشيد استفاده می کنيد، يادتان باشد چيزی در درونتان به شما 

  .يادآوری می کند که هستی احتياجی به عصا  ندارد
  دهيم؟می  شفا ن صورت ما خودمان را آناآيا در اي: رسدشخص می پهمان 

 آغشته شود، دوگانگی هيچ جائی ندارد،" يک"مير آگاهی شما با ضهر چه بيشتر .  حاال نه، ولی بعدا بله :ساتيام

بعد در زمان . يد بر ندار"يک" را از روی انتان  ولی چشميد خود را استفاده کنبنابراين عصا های. به همين سادگی

ن خدای من، م.. .. آه شما به خودتان می گوئيد  سپس. دوگانگی را از زير پای شما می کشد،"يک" آن درست 

  از من پرسيد کهاو. خوردمی دارو ی خاصی پزشک برای شرايط بايد شخصی اينجا بود که  پيش چندی. فتادماني
 من می دانستم که چون آن خور شد ولیدلکمی او . به او گفتم بلهمن .  يا نهدهدب بايد به دارو خوردن ادامه آيا 

   شما حقيقت را بنابراين. خواهد شدمريض يم بيشتر ر دارو را از او بگي  چنانچه ندارد را شخص هنوز آن آگاهی
  ا صداقت و درستی، در زندگی تان ب بيشتر از هر چيز ديگری  و به آن کنيدبشنويد، آن را ببلعيد، آنرا تمرين

رف اينکه اين کلمات را بدون عمق تکرار کنيم به هيچ به ص. بايد با خودتان رو راست باشيد . دهيدحق تقدم
نه ام با تجربة بسيار عميق باشد وگر که اين حقيقت بايد توگفتبه عبارت ديگر بايد .  نخواهيم رسيدنتيجه ای

 وجودمان نشده ی ازاگر اين حقيقت را درک نکرده باشيم و جزو. گفتن آن خالی و پوچ و دور از حقيقت است
هيچ اتفاقی نخواهد افتاد سر خود  و تيم اينکه ما خدا هسباشد،  با گفتن اين حقيقت و  بازیِ با کلمات و با گفتنِ

اق که اتفهيچ اتفاقی نخواهد افتاد ، بايد بگويم   وما خدا هستيم  که در مقابل اين حرف. ايم.را کاله گذاشته

  .  شما باشددرکبايد بلکه تجربه شود، بايد  نه تنها "من خدا هستم " چرا که. خواهد افتاد
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 شما و در نتيجه نمی تواند بهافتد شما به آن بهائی نمی دهيد اتفاق بياگر هم  ولی: همان شخص باز می گويد
  .آسيبی برساند

 به آن بهائی نمی دهم من.  بدهيدهميتخواهيد به آن بها  و ابشما  مگر اينکه نه، به آن بها نمی دهيد: ساتيام

دوگانگی که اآلن برايتان  اين .بوده استبي شماری در راه خود شناسی سالهای کوشش نتيجة ولی اين کارِ من 
      بوجود  آمده است شما را به عمق بيشتری فرو می برد و  باعث می شود که شما از باور ها، گرايش ها و 

حال . است جايگزين آنها شود" هستی"قبول های قديمی آزاد شده و آنچه که جديد هست که همان حالِ در 

د چه؟ به شما می گويم که  که در باال گفته شد کافی نباش" یهست"اگر همان حالِ در که ممکن است بپرسيد 

تغيير و  تحولی در زندگی تان بدهيد، فقط کافيست که بر روی حقيقت تمرکز کنيد و که شما احتياجی نداريد 
مثال  به دکتر برويد، به پايتان و يا به هر قسمتی از  بدنتان که آسيب ديده . به زندگی عادی خود ادامه دهيد

     هر کاری که قبال. ت رسيدگی کنيد و  هر کاری که جسما به شما آسيب می رساند را ترک کنيد و غيرهاس
از  گز می کرده ايد را  بکنيد ولی با يک تفاوت، همينطور که به  فعاليت های روزانه تان ادامه می دهيد هر

 ، و صبور  باشيد،  اين درکباشيد د وفادار واحشما با تمام وجودتان به آن ديد اگر . غافل نشويد" گانه بينیي"

  .پشتوانة شما خواهد بود
  دليلی اتفاق می افتد؟يک هر چيزی برای آيا : می پرسدآن شخص 

  .هر چيزی بدون دليل اتفاق می افتد: ساتيام

درسی آن هم خود  رم  همه منفی و پر از ترحم بودند، افکاشد  آسيب  بر من وارد وقتی کهاو باز می می گويد 
  . بود

    که  منفی به هدف شما ه افکارِنخاطر داشته باشيد که اينگوه کنيد ولی ب می توانيد منفی فکر شما: ساتيام

تحميل کنيد؟  خود چرا شما می خواهيد درد بيشتری به. دست آوردن آرامش خاطر است کمک نمی کننده ب
 من  چرا اين  اتفاق برای من افتاد، تنها کاری پس حتی اگر گرايش های شما هم  بخواهند بگويند که ای خدای

  . احساسات می کنيد اين است  که آرامش خاطر خودتان را بر هم  می زنيدگونهکه با اين
  

  . به خود خيانت کردن استاين : همان شخص ادامه می دهد

   واقعا عصبانی و شمامی کندشخصی کار خيلی بدی ،  گوش کن، برای مثال شما وارد اتاقی می شويد:ساتيام
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چرا؟ برای اينکه نه .  شوند بد تر هم میهاآن شما، چيزهای بد هستند  و با عصبانيت چيزهای  بد.       می شويد
هميشه به . ان هم ناراحت هستيد عکس العمل خودتازبلکه  هستيد  ناراحت استکاری که او کردهازتنها شما  

. آنها بايد غذای هدف شما باشند. غذا بدهندهدف شما بايد به شما  که افکار و گفتار و رفتار يدباشداشته  خاطر
                            . آزادی زياد بودی رسيدن بهی من برافداکارتنها شوهرم شاهد بود که چقدر من می خواستم آزاد شوم، ی که وقت

می دهند و  اشتياق و عطش هم دست دست به آزادی د آن ر خآزادی و  به عشقِ. فداکاری،  فداکاری،فداکاری
  .ندنشما را شعله ور می ک
  .ورديا قيد و بند خود در بيا نمی تواند مرا به اسارت وهيچ شغلیبنابراين : آن شخص می گويد

 هايشان در در قصر که هستندند و کسان ديگری آزادکسانی هستند که در زندان  ها . می تواندبله،  :ساتيام

  .اسارتند
  

 و همين  مند شدممن خيلی به آن عالقه هايتان در مورد شفا صحبت کرده ايد و DVD در يکی از ا شم: سوال

 داردحقيقت شما از آنچه که درک ميزان به :  می گوئيد  DVDدر آن شما . باعث شد که به کالسهای شما بيايم
طفا اين را برای ما بيشتر توضيح ل. دهيدقت نيست و يا درک تان از يگانگی،  شما می توانيد شفا  حقي آنچه کهو

  .دهيد

   واحساسی از نظر فيزيکی،  بزرگترين شفائی کهئی که می توانيد برای  يک نفر بکنيد و بزرگترين دعا: ساتيام

  شما بخواهيد ديگران که قبل از ايناما  .  بدهيد اين است که مرض او را فردی نکنيدبه کسی فکری می توانيد 
 در غير اينصورت شما ، آب شده باشد اين حقيقتبه وجود فردی تان در اين حقيقت و آگاهی را شفا بدهيد بايد

چون خداوند همه چيز و همه جا : تمرين بدين صورت است. بدون هيچ ثمره ای آنرا به ديگران عرضه می کنيد

        کسی که شما از خودتان بپرسيد، آيا من چه می توانم باشم؟ و يا آن مريض و يا،"خود"هست، در خلوت 

نم؟ وقتی که اين  او بک می توانم برای تواند باشد؟ و بعد می گوئيد من چه کاریمی خواهيد شفا دهيد چه می
کاری  احتياجی نيست که يد که هيچ بعد مسئله را رها کنيد چون در آن لحظه متوجه می شوتمرين را  کرديد 

 برويد شما ديگر نخواهيد توانست شفا بدهيد زيرا هنوز ینبال عالجبکنيد و اگر بعد از اين تمرين به ددر مورد آن 
لحظه ای که شما به خود بگوئيد من برای او ديگر چکار می توانم .  او  می بينيدبيمار را به جای حقيقتشخص 

  لحظه  متوجه آندر.  نمی توان ديدکمبودی در آن و قيقت کامل است بکنم، شما حقيقت را ديده ايد، چون ح

ت باشيد و تان رو راس" خود "که باکنم البته بايد باز تکرار . می شويد که با اين ديد، ديگر مسئله ای وجود ندارد

 شما نمی توانيد به. يجة شفا نداشته باشيدنشده ايد انتظار نتمتقاعد درستی آن به شما ثابت نشده و که وقتی تا 
  .  هستيخداتو  ...   آه است بگوئيدبيمارکسی که 
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 تعمق کنيد تا اهميت آن د آنقدر روی آنچه که گفته شدهباي. شود آغشته به اين گفته ضمير آگاهی شما بايد 
 آگاهی بر ضمير  اتوماتيک می شويد که  اين درک و آگاهی به طورسپس شما متوجه  . ا تجربه شودبرای شم

  .شود  و شفا حاصل  می شودآنگاه مسئلة شما حل می آشکار شده، شما 
  

  آغشته شويد آيا هر چيز دنيوی و فانی از بين می رود؟" خود"وقتی که  شما با آن : سوال

  .  اهميت خود را  از دست می دهدچيزهمه بله،   :ساتيام

  د؟ن شخصی می تواند شفا بده که چني شما گفتيد آيا: آن شخص باز می پرسد

 به شفا شماکه   تا زماني. می تواند شفا بدهدزمانی که او بداند که چيزی برای شفا دادن نيست او : ساتيام

وقتی که شما . می شوند عوض، تصاوير حقيقتبا درک .  فردي داريدهنوز ذهنِ احتياج داريد و يا شفا می دهيد
طول شب خواب هستيد و خواب می بينيد که شيری تعقيب تان می کند،  لحظه ای که بيدار شويد متوجه در 

  شفا دهندهکسی که به او برای  اين چيزی است.  نبوده و ديگر ترسی وجود نداردی بيشخوابآن  که می شويد
    . اتفاق می افتد ،می گويند

 

تشخيص می دهيد که شما داريد خواب هستيد و  "خود"خواب تان وقتی که شما در حتی بيشتر از آن، : سوال

  . تبديل کنيد اهلیخواب را عوض کنيد و شير را بهِ يک حيواننيد واشما می تمی بينيد 

 بيدار نشويم؟جای آن  ه به خودمان زحمت بدهيم و ببله، ولی چرا : ساتيام

  

داشتن انگشت اشاره بوسيلة باال نگه  را "يک" به ما در آنجا در کودکی اغلب  به کليسا می رفتم و من : سوال

  .تعليم می دادندمی نامم " يک"مان  که من آنرا  انگشت 

  .کليسای خوبی بوده استآن کليسا  :ساتيام

   باال"يک"به عنوان  ات اشارة خود رمی نشستيم و انگش عقب يک وانت دراغلب ما : آن شخص ادامه می دهد

. اعتقاد داشت برای ما بوق می زد "يک"به  اگر کسی ،نگاه می داشتيم و به ماشين های ديگر  نشان می  داديم

و  بوق می زدند، دست تکان می دادند  برای ما يشماری مردمان بوقتی ما انگشت مان را باال نگاه می داشتيم

      زمان مرا به ياد  آن  باال می گيريد "يک  "ه عنوان نشانة که شما انگشت خود را بوقع هر محال . لبخند می زدند

  . می اندازيد
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 الهيت در بچگی اتفاق می افتد شما ينة اين  واقعيت می اندازيد که هر چه که در زمياده بله، شما مرا ب: ساتيام

                  هم آن رارا شنيديد حال " يک "زمان  شما آن . بر می گرديدبوديد شروع کرده که سر انجام به همان نقطه ای 

حقيقت را    می توانيدو  نتيجتا داريدشما درک و آمادگی  بهتری می شنويد ولی اين بار با اين تفاوت که  
   . خود کنيداز آن   و آنراببلعيد

  . ما اتفاق می افتادای تمام مدت معجزات بردر بچگی،  و داشتيم باور "يک"بله، ما  به آن  :همان شخص می گويد

نزديکتر " خود"اميم، طبيعت ماست به همين دليل هر چه به طبيعت  معجزه می ن چيزی که آنرا :ساتيام

شفا چيزی است که من در باال در بارة د همان اين مانن. ار می شونددر اطراف شما پديد معجزات بيشتری باشيد
  . خيلی ساده استاين . گفتم

  
  
  
  
  
  
  
    

  

  
  ساتيام                                                                                                
   "خود فقط هست"         

٢٠٠٧/٩/١  
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  وساتيامی مصاحبه ها، کنفرانس هاکتابها، ، ساتيامکالسهای موجود از های  CDا و  هDVD ليست برای 

 لطفا هاCD و  ها DVD برای دريافت . کنيدمراجعه www.nazzanine.org وب سايت به می توانيد هاشريه ن
   .يدتماس بگير   yahoo.com@nazzanine٧ ايميل با 
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