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  به نام خداوند بخشنده و مهربان 
  

  

 

  ،، هستیِ تمامی، وجود يکتامهربان خداوند

   ببينم حقيقت رایِي که دوگانگی است، بگذار يکتاي جايدر

  که ترس و وحشت است، بگذار تنها همه جا حاضر و حضور واقعی را ببينم يدر جاي

  نه را ببينم، آن يگانه هستیشانی است، بگذار فقط آن يگاي که نگرانی و پريدر جاي

  بگذار عشق بيکران خداوند را ببينم ،که عشق احساس می شود يدر جاي

  تنها قدرت را ببيندو  ضعف و نا توانی است، بگذار چشمانم فقط حضور، همه جا حاضرکه کسالت،  يدر جاي

  هستی یِ يگانگ 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 بدهد   

  ساتيام

                                                              

  

  

  

  

  نند برگی، سواالت بلعيده می شوند، آينده ای وجود ندارد، راه و مسيری نيست، فقط ماعشق الهی کراندر اين دريای بي

می ماند که آزاد و رها، سبکبال و بی خيال در اين دريای بی انتها خود را تسليم می کند، بدون اينکه از خود سوالی کند 

اين عشق تسلی بخش است، . که به  کجا می روم، کی و چگونه به آنجا می رسم و آيا چه کسی به من کمک خواهد کرد

  .چ چيزی بزرگتر از عشقی که من در مورد آن صحبت می کنم نيستهي. چشمة انرژی است و شفا دهنده است

  ساتيام
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.خداوند را در هر کسی که مالقات می کنيد ببينيد  

.خداوند را در هر چيزی که مشاهده می کنيد ببينيد  

رازِ نهان او در هر چه که مادی و غير مادی است حضور 

.دارد  

.تجلیِ رازِ نهان اوستجهان از الهيت بوجود آمده است و   

 ر چشمة شادیِ درون غوطه ور کنيد خود را در س

.گسترش پيدا کنيدو  

.ديستيد و عقب نشينی نکنيان  

.هر لحظه قدم به پيش برداريد در  

دراز اينکه می توانيد خدا را در همه ببينيد شادی کنيد و   

  برای شکوه و جاللِ او آواز بخوانيد،، هر فرصتی که می توانيد

 خوش آمد و شويد  داستان های معجزه آسای او را بشنويد و حضور او را با ديگران شريک

.بگوييد  

 
     شری ساتيا سای بابا
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.خداوند پايه واساس همه چيز است  

.او تمام قدرت، تمام آگاه است و کلِ خلقت را در بر دارد  

.چه کسی می تواند بگويد که فقط اين خداست و آن خدا نيست  

.هر چيزِ ديگری ناپايدار است. تنها نهاد هستیِ ابدی خداوند است  

 همانطور که بدون پنبه، پارچه ای نمی تواند وجود داشته باشد، همانگونه هم بدون خدا،

.دنيايی وجود ندارد  

.اين بدن فيزيکی را اشتباها حقيقی نگيريد  

.پابرجاستفقط اين الهيت ساکن در همه چيز است که حقيقت خالص و   

.شاهد ابدی است است، الهيت ماورای تولد و مرگ است، بدون آغاز و پايان  

.اين حقيقت را بشناسيد و درک کنيد  
    

 

     شری ساتيا سای بابا
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م ييتوانيم بگومی   کامل به حقيقت گوش داده ايمما که در اينجا  با ايمان  هر کدام از:ساتيام

کار را انجام  نتمام مدت ايم که در من نمی گوي. و بيشتر می توان ديد رشتکه با  چشم يگانه بي

 کاویِديدمان ديگر ديد معمولی نيست، خود. را تجربه می کنيم م ولی بيشتر از قبل آنيمی ده
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" کي"مين ز به ههمه چي.  ها به حقيقت عميق تر استاست، ترجمه کردن  باطل مان عميق تر

  .بر می گردد

ن قرار است من با آمادگی قبلی برای مطلبی که اکنو. دوارم  من امشب  کسی را شوکه  نکنم امي

من . در مورد روابط جنسی  صحبت کنمکه امشب قرار است .  امده اممطرح شود به اينجا  ني

بايد لب ستم، ولي با اين حال اين مط را نکرده ام و با آن هم  راحت نيهرگز قبال چنين کاری

  .شودمطرح 

او طرف .  نشسته بوديميش خوابي ديدم كه درآن، با معلمم ساي بابا روي تابچندين سال پي

ر عادی به نظر می رسيد چون  معموال معلم طرف راست اين خيلی غي. چپ من نشسته بود

م، يک دفعه  در خواب احساس خيلی عجيبی به من ما همينطور که تاب می خوردي. ماستش

ق خود است آن را تجربه دي بود  که  انسان  هنگامي كه با معشواحساس طرب  شدي.  ادست دد

من باورم . لت کشيده بودملی خجاهمين دليل  خيه می کند،  آن يک احساس فيزيکی بود و ب

  لذت آن احساسِ. خورم و چنان احساسی را دارم م نشسته ام، تاب ميكه در كنار معلمنمی شد 

های من حلقه زده بود،  سرم را همانطور که  بابا بازوانش را به دور شانه . ودو طرب  شديدی  ب

 بالفاصله سرم را باال من. زی از درون به من گفت که به او نگاه کنمپايين انداختم، ناگهان  چي

سپس انرژی  . دم که او نيز  همان  احساس را دارد و  غرق در طرب و لذت استکردم  و دي

يک انرژی . ی مانند تخم مرغ بودآن انرژ. که خيلی هم برای من قابل رويت بود ديدم او را نامرئیِ

 نبود آن گر مشخصي كه ديا جايجاری می شد،  تضی شكل  که از من به او و از او به  من بي

دم،  در خواب ينگونه  ديوقتی من او را ا. ختم می شود می شود و به کجا انرژی  از کجا شروع  

 خجالت بر من غلبه کند اين درس مهمي  برای من خواهد اجازه ندهم که م  اگر به خودم گفت

  . بود

 تانتريك  و يا احساس تخم مرغی كه ما معموال آن را  ن احساسِدر خواب تشخيص دادم که اي

  آغازی ،آن انرژی.  است، همان خلقت می باشد"اوم"به  رابطة جنسی ربط می دهيم، همان  

ر با ما همانطور که  در طول زندگی های متعدد مان  خود را بيشت.  ياني هم نداردندارد و مطلقا پا

ن انرژي تخم مرغی  را نصف کرده ايم و حال به دنبال شريكي هويت کرده ايم،  ايهم بدن 
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اين رويه  اشكالي هم ندارد ولی چيزی که ما . مان پركندحساس خالی  را برايگرديم كه آن ا مي

  ما  ممکن مه  بيضیِ  اين واقعيت است  که لزوما هر نيمه بيضی  با نيم  درکبايد مواظب باشي

 ولی. دا شود تخم مرغ را در فرمِ  کامل  می يابيدکه نيمة مناسب پيزماني . ابقت نکنداست  مط

يدا نکرده ايم، بايد درك كنيم که اين تخم ن زندگی پای  از ما که هنوز شريکی دراي برای عده 

ما بايد درک و . شه کامل است، هميشه  آنجاستآن همي. ريک ندارداجي به ش  احتي،مرغ

" خود"ن احساسِ طرب و  لذت  از اي. رژي اصال فيزيكي و جسمی نيستاحساس كنيم كه اين ان

  . است

    ک های مختلفداشته باشيم، بيشتر به دنبال شري" خود"از  ی بيشتری احساس جداي هرچه

 نيمه ای ي بيضی  را  کامل در بر دارد ولی ما برای خوشحالی و رضايت انرژ، "خود. "می گرديم

اگر خوش شانس باشيم شريكي را پيدا  . ه تصوری و خيالي است به دنبال شريک می گرديمک

 طربِ چگونه می توان اين احساسِ.  كه با تخم مرغ  الهی مان مطابقت داشته باشدخواهيم کرد 

   توضيح داد؟ راتباطي به احساس فيزيكي و رابطة جنسی نداردباور نکردنی كه مطلقا هيچ ار

 ارتباط داده و با آن خودمان را رابطة جنسی   ما هميشه خودمان را بيشتر به قسمت فيزيكيِ

يص ت نقش و نگارها را تشخمی توانيم صفحة  پشبا آن ن راهی  که يساده تر. ب می دهيميفر

يزی  هر چم ويم، هر کاری را که انجام می دهه می بينيدهيم  اين است که بدانيم هر چيزی را ک

هاي من   يكي از شما راجع به يكي از گفته،شبی.  می باشد" خود"م برای را که احتياج داري

 بيرون را از ذهنتان"  خود"خص بين خود و ث و يا شفکر شخص ثال:   که گفته بودمکردصحبت 

طول  من فکر می کنم در. ك زندگي داشته باشيم كه ما نبايد شرينبود منظور من اين .  يدکن

باشد    خودمان برخوردارشريكي را كه از چهارچوب ذهنيِ اگر  معنويت،اين زندگی، در مسيرِ

  .  انجام داده ايمپيدا كنيم کار خارق العاده ای

نيست، در عين حال  وقتی ما " خود"د درک  شود اين است كه هيچ چيزي خارج از چيزی که باي

ه دنيا خارج از وجود خود بکنيم، در آن موقع به نظر می آيد کخصوصيات اس يگانگی با احس

" خود"يا در داخل  داشته باشيم، خواهيم ديد که دن"  خود"که اگر  يگانگی با  يماست، در جاي

  كنيم تا تجربه کنيم كه همه چيز در درون خودمان اتفاقرها خودمان را از فرديت ما بايد . است
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 ، يک فردصورته می کنيم بالفاصله بقتی ما با بدن تعيين هويت و. فتد،  نه  ما در درون آنا  مي

   روی  تاب با بابا تجربه كردم ن سالِ پيشاحساسی که من  چندي.  شويم روي صفحه ظاهر مي

قبل از آن خوابم  من خيلی هم البته قبل از آن شب و همينطور . ده استچگاه از من جدا نشهي

  . مه ای داشت آشناي،ن احساسايبا  

رقص الهی  است   آن يک احساسِ. لذت و طربِ فيزيکی را تجربه کرده ايم ما همگی اين احساسِ

نی است که هست، مانند صدای اوم، يا آن هما. نداردنده نربطی به آفرينش و آفريکه مطلقا 

ی خيلی خوش شانس خواهيم ی،  ما در اين زندگ جدايدر صورت.  یتخم مرغ يِانرژا لينگام و ي

ی  جدايباز هم در موقعيتانتخاب  کنيم، شريکی که " خود"ه  بک مان را با آگاهیِود اگر  شريب

نکه با شريک مان هماهنگی داشته يبرای ا.   انرژی بيضی را بدهد کامل شدنمی تواند احساسِ

و " خود"او م که بايد فرض کنيما  بگذاريم،رام ی به او احتيم بايد به عنوان شخص الهی و خدايباش

  . ت  و خودشناسی باال می برد معنويشما را از نردبان، ين تمرينا.  استنگاميگر از ليا قسمتی دي

 آيا تا اينجا کسی سوال و يا توضيحی دارد؟
  

انسان  ک  داشته باشيم که در قالب آيا ما  به خاطر اين دوست داريم شري: خانمي  می پرسد

   تخم مرغی را احساس کنيم؟ الهیِرژيِبتوانيم آن ان
  

ل است که وقتي شما در به همين  دلي. است" خود " در دست طرب بله، و آن  احساسِ: امساتي

د و توانيد پاكي او را ببيني سی هستيد، به طرف شخصي جذب می شويد که مي خود شناجاده

به ما عرضه  کند را دريافت ه ا می توانستيها  هر چه که دن در طی گذشت سالما . احساس کنيد

نبوده که ما فکر مي کرديم و به دنبالشان بوده ايم، ي ها چيزهايكه آندرک کرديم يم و سپس کرد

 که هرگز راجع به آن  به ما تعليمي  از حقيقت است  ديگريکنم  اين قسمت می  من فکر.اند

خودش را تحميل کرده ه  امشب   تا اينك بوده استو مورد توجه ما قرار نگرفتهبوده داده نشده 

   .است
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 .گنجانيمم  كه  آن را به زور در اين دنيا بد سعي كني الهی از اين دنيا نيست، بنا براين نبايرقصِ

شوند، چون اجازه نداده اند ک های زندگي خود خسته می به خاطر همين است که مردم از شري

 شخصی آنها داشته اجاتبه احتيشه بستگی ، هميين رقصا. جرا شودا الهي بين آنها ن رقصِايکه 

همه . ، و غيره و غيرهواهماو را نمی خ گراو به من  تلفن نکرد، بنابراين من دي..  .آهو دارد مثال، 

به هيچ چيز  ين آنها  اتفاق بيافتد و الهی برقصِدارد که اين اين ، بستگی به چيز و همة روابط

 .شود گري مربوط نميدي
  

        ک استخوان خشکيمانند هی نباشد  الن رقصِيکه مربوط به ا  هر چيزي:گويد آقايي مي

  .مي باشد
  

كنند و از اين  زندگي هم نفر با  وقتی که دو. ک استخوان خشک است بله، مانند ي:اميسات

 فقط به خاطر عهد و پيمانی كه با هم ،ازدواج هم كرده باشند  حتي اگر،موضوع با خبر نباشند

ري يكديگر را تحمل دهند، يا حتي فقط از روي ناچا ديگر ادامه مي زندگي  با يکبسته اند به

د که دو   دنيوی، تصور کنيدر سطحِ. است" لهی ا بودنبا هم" خارج از ،گونه روابطاين. كنند مي

 ضوع آگاه شما از اين موکه وقتی . کی می شوند و يپيوسطهمرغ يا بيضی به هم اين تخم  قسمت

 الهی  آن انرژیِ تجلیِ،پيوندايد و موضوع اين است که اين  ه نش آگاه شداز آفريواقع باشيد در  

 شما کامل  است و  چنانچه  شما خود را از فرديت ن بيضی و يا لينگام  در واقع در دروناي. است

 ، الهیاين انرژیِ.     نکنيد هويترا تجربه خواهيد کرد، اگر خود را با بدن هم آزاد كنيد آن

  .    جا هست نآهميشه  
  

 تصور كنيم انسان  نيمي از اين  بيضی را دارد،  آيا درست است  د گويي ا ميشم :می پرسدآقايي 

  يد  انرژیِ الهیِ شما كامل است؟كه وقتي شما موجود كاملي هست
  

حدی که  تا. ديد، می دانيد که هميشه کامل بوده ايشناسمي شما خودتان را که وقتی : امساتي

د که خواسته های  شما کمتر و کمتر می شوند، چون شما يد، می بينيا خودتان را می شناسشم
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ک  ي، اين لينگامدرآغوشِ. پی برده ايد  الهیِرژیِ ان اينبه  وجودبيش از خوشنودی و رضايت 

     ع و راضی هستيد، ديگران چه چيزی شما کامال قانوقتي که ن بنا براي حدی  نهفته است، 

رممکن است بتوان چيزی  کرد؟ غيکه بتوان به اين رضايـت اضافهانند به شما عرضه کنند می تو

  .افه کردبه اين رضايت اض

کی را پيدا كنيم بتوانيم شري ی ما خيلی خوشبخت  خواهيم بود  اگرکيزي فک موجودبه عنوان ي

ص الهي كه بيش  اين رقدر چنين رابطه ای  هردوي شما از. گر بيضی  باشديكه دارای قسمت د

ن حتی برای يا. آن رابطه  يک کشش الهی وجود دارد در. کي است آگاه هستيدازيك عمل  فيزي

ديگر   دست در دست يکک شان هم صدق می کند، همانطور که با شرياند کسانی که ازدواج کرده 

 آن. يدا کنند مرغی و يا  لينگام  خود را هم پد  انرژی تخمر زندگی پيش می روند سرانجام  بايد

همه سط موشکافی کردن در زی است که توين چيرا کامل کنند و ااج دارند که دايره حتياها 

 وحشت، ، مانند ترساحساساتی. ی که ما تا به حال باور و قبول کرده ايم  اتفاق می افتدزهايچي

ت بدون اس" خود"قت، بنا براين حقي. الی ديگر معنی قبل را ندارندا خوشحدلواپسی، شک و ي

  .فرديت
  

ا کسی که در آغوش اين  لينگام است و چنان رضايتی را در خود گسترش آي: می پرسدآقايي 

  داده است، کمتر به اين دنيا عالقه مند است؟
  

آگاه  نگام از ليکسی که  کننده است چون  از يك طرف می گوييدج گيی کمسوال شما : امساتي

  . است آغوش آن لينگامدر که اود يگوي  ديگر مياز طرفي است و

 بدن و ذهن نيستيد، شما ،د، به عبارت ديگريگر يک فرد نيستيد که د شويوقتی شما متوجه

که ما  به عنوان يک فرد  احساس می کنيد ببينيد، ش. نمي باشيدچ چيزی  هيديگر درآغوشِ

ا رابطة ر که ما آنن احساسی ياشتر متوجه شويم که بيشتر و بيهر چه ما . نيمة بيضی هستيد

به آن  شتربينيز دمان است، ما با شريک خو" خود"  بی آغازِ مستیِ،قتحقيم در  می ناميجنسی

 به وجود  ایک انرژی خارق العادهبا اين آگاهی  وقتی ما با شريک مان هستيم ي. يمآگاه می شو
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يك به شريک تانتر. باشد  تانتريك ميالهي است و حقيقتاتا ابد کی است، اما اگر چه فيزي. يدمی آ

  . ستاحتياج ندارد زيرا فيزيکی ني

ناسی  خود شتوانيد شريکی بگيريد و به آن شريک و يا همسر خود  در راه کی، مي فيزيدر سطحِ

ا در مورد سكس و تهمت  كه ميی و خرابی ها هان هرج و مرجتمام اي. و معنويت  کمک کنيد

ی هاي م، فقط حبابيو می شنو از راديياو نيم ر تلويزيون، سينما و خيابان می بيدی آن ها

  .و نابود شودهر لحظه می تواند بترکد  زی که دريهستند بر روی سطح آب،  چ

ازدواج شان  من هيچ کس  را براي اتفاقاتي كه درالبته  . د طالق در دنيا نگاه کنيی به ميزانکم

 از مفهوم واقعی م دليل آن اين است كه آنهاگويمن فقط می . هد سرزنش نمی کنمرخ می د

 بين شاكتي و شيوای الهی   در واقع اتحاد،مشاركت. رابطة جنسی و مشاركت واقعی دور شده اند

يک مرد و يک  . دنپيوند ن قدرت به هم مي و اين عملست كه الهيت با ايين بدين معني اا. است

صحنه، وقتی در   است و مردزن بازی.  الهي هستندتصويري از شاكتي و شيوا در اين بازيِ، زن

ضای رقص الهی را فراهم کی به هم می پيوندند و با هم عهد و پيمان می بندند، آنها ف فيزيسطحِ

ای آنها   هر نوع  شراكت ديگری، زندگی بر اين صورت، خواه ازدواج باشد و خواهدر غير. می آورند

  .خواهد بود و طاقت فرسا بسيار  سخت، ناگوار

ن مطلب مطلقا به رابطة اي. وهر خودم هم  اينگونه  صحبت نکرده ام در اين مورد با شمن حتی

 كه  دروني"اومِ"ن نسی می نامم تا توجه شما را به ايرا رابطة ج من آن. شود جنسی  مربوط نمي

  . می باشد جلب كنمنگامبه صورت  لي
  

  . است تا رابطة جنسیشتر در مورد يگانگیاين بي :می گويدمرد ديگری 
  

که د شما نداني  اگرنيز جنسی  حتی در روابط است، اما مورد يگانگیدر ن بيشتري ا، هبل: امساتي

كي از شما را تبديل به رقص الهی کنيد، ديگر يگانگی نخواهد بود بلكه همانطور كه ي چگونه آن

ي پروسة آن و فعل و در اين رابطه، حت.  ک استخوان خشک خواهد بودمانند يآن د، يقبال گفت

ن اي بايد هوشيارانه و با آگاهی انجام شود تا بتوان نيزنفر اتفاق می افتد  بين دوتی که انفعاال
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ر قابل رويت است و اگر  بسيا،اين انرژی. انرژی که هميشه هست  را احساس و تجربه کرد

آگاه باشيد، خواهيد ديد که اين انرژی بين دو نفر که با يگديگر هماهنگی دارند  چنانچه به آن 

  .بی نمايان می شودبه خو
  

  .تواند با کسی باشد که او نيز  کامل است اگر شخصی كامل باشد مي: مردی می گويد
 

د، در غير را بشناسي" خود" خودتان را  دوست داشته باشيد بايد نکه شمابرای اي: امساتي

خود را ا شما ممکن است خصوصيات آي.  شما فقط عاشق خصوصيات تان می شويداينصورت

 خصوصيات خود را ک روزمنظورم اين است که شما ي. ؟ من فکر نمی کنماشته باشيدددوست 

  ولی منظورم شمايي ،شمام من می گوي. خود را سرزنش می کنيدبعد   و روزکنيدقبول می 

زی  چي،"خود"و آن " شما که  هستيد"درک  اينکه . تمام ما وجود دارددر " خود"فرم است که در 

درك  را بشناسيد، بيشتر" خود" هر چه بيشتر آن .حبت می کنمن صرد آاست که من در مو

   بله عشقي است . آن عشقي است بدون دليل. وجود نداردزی به جز آن عشق كنيد كه چي مي

 را دوست  خوديد تو زمانی شريک خوبی  هستی که  به کسی بگوي استشما ممکن . بي دليل

در به  قا،د دوست نداشته باش و را درک نکرده باشد "خود" که زمانی  تا ان انسولی . داشته باشي

که  کوشش می کند ، غلط به فرضِشريک شما  و در آنصورت د بودهديه کردن اين انرژی نخواه

    خصوصيات خود را دوست داشته باشد، در حاليکه در اينجا اصال راجع به خصوصيات حرف

  .وجود داردن انرژی بيضی اي به صورت است که " خود"نمی زنيم بلکه آگاهی به 
 

در آنصورت او ، نار زده باشدکه اليه های پوششی را  کپس کسی قادر به عشق ورزيدن است 

 حتی صحبتنگام را بر می افروزد، که حتی دست يكديگر را گرفتن هم ليتشخيص خواهد داد 

تواند  هم مي رنگام را برمی افروزد و حتي نگاه کردن در چشمان يكديگکردن همراه  با درک، لي

ان  باشد تا  لينگام درست الزم نيست كه حتما تجربه فيزيكي در مي. لينگام ديگري درست كند

آزادي ".  خود"گرديم  به  باز برد،ه بايد آگاهانه از آنها مطلع باشيی هستند کزهاينها چياي. شود

انتها  و بی   بی تنِدارد  و بس، بستگی دارد به عشق داش"  خود"اآلن و ابدی بستگی به شناخت 
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 کامل به با عشقِ. گینيمة خفته  لينگام در ماست، مانند ماه گرفت. ار به معلم و يا خداوندانتظ

با اين عشقِ آتشين . ان می شودخداوند اين پوشش بر داشته می شود و ماه  به صورت کامل نماي

به " خود " است را در وجودآشکار شده تدريج  آن نيمه ای که بوسيله عشق به معلم و يا خداوندب

  .د ديدي تماميت خواه،صورت آگاهی

ايم كه  م و درك كردهاي  از مرگ خواهد افتاد صحبت کردهنکه چه اتفاقی بعدما قبال در باره اي

. توانيم با خود  ببريم را مي"  ما واقعا که هستيم" شناختي كه از خود داريم که ميزانتا آن فقط 

 جسمی ديگر هيچ ، بعد از آزادی از زندانباشدد شناسی را تکميل کرده ن، کسی که خويبنا برا

. می کنيما امشب در مورد آن صحبت زی است که م او را دنبال نخواهد کرد و حال اين چيفکری

 ين دنيا يک ميدانرا  گفته ام و می گويم،  ا من هميشه اين.  تجربه استن دنيا يك ميداناي

دهيم، منفعت آن   م كه هر كاري را كه انجام مييست که  بدانيبا ناقعا زيآيا اين و.  آزمايش است

  !صد در صد به خودمان بر می گردد
  

 زندگی خود را ، ديگری پناه می برند و به همين منوال کسانی هستند که از اين آغوش به آغوشِ

در اينصورت شان دارد ند و نتيجة مثبت برايالبته اگر آنها از اين روش لذت می بر. ادامه می دهند

مختلف  بايد عوض کرد تا اينکه متوجه شويم که ولي آيا چند آغوشِ .  نيستجای سرزنش 

  به عوض کردن نيست  بلکه به درک اين حقيقت است که در باال  ،تکميل اين  بيضی و تماميت

  .ذکر شد

 تغذيه  خشکاستخوانِز می توانيم ا اينکه   و تصورِن به آغوش های متعدد فقط از عاداتپناه برد

هرحال احساس کردن انرژی بيضی يک  تجربه بسيار  الهی است ه ب.  سرچشمه می گيردکنيم

 د وقتی کهبيني. ، به شرط آنكه ما از آن آگاه باشيميا بدون فرم  اتفاق بيافتد تواند با فرم و كه مي

آينه تماشا کنيد، به همين ی می کنيد بيشتر عالقه مند هستيد که خود را در   احساس زيبايشما

 .توانيد با آن هماهنگ باشيد شما ميشويد  صورت هم وقتي از اين انرژی آگاه 
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 تمام  با در نظر گرفتن باشد و ن راه ميبه عنوان شخص مجردي كه در اي: سدمی پرخانمي 

د جديم، آيا  با همين ديد  آشنا می شويیجديدمردمان شما امشب گفتيد، وقتی با که چيزهايی 

  قدم های درست تری  بر داريم؟مان می توانيم با انتخاب 
  

با اين کار شما  . د و تجربة لينگامِ کامل خودتان کار کنيما اول بايد روی کشف بله، ش:امساتي

د وقتی با کسی که پتانسيل  شريك داشته باشي به خاطر. كنيد رها می خودتان را از فرديت 

سبيد مگر آنکه  ثابت شود كه او نيمه د،  چهار دست و پا به او نچشدن با شما را  دارد آشنا شدي

خودتان را انجام دهيد، اما چون از  د كاراين بدين معنی نيست که شما نباي. ديگر لينگام شماست

ارتباطي  که با  نگام خودتان را پيدا  کنيد هراگر شما لي. ن هم جوابتان را دادممن پرسيديد م

ن آگاه باشيد اگر شما از آ. هد آوردد چنين فضای لينگامي را به وجود خواشريک تان داشته باشي

  .خواهيد ديدنگام را به شکل ليبطور مسلم اين نور 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 را با آگاهي هااگر آن. دهيم انجام را با هوشياری و آگاهي کاری هر  ن است کهاصل درسهاي من اي

در اينصورت دنيای آگاهيست دنيا چون اين . افتدهيم هيچگاه درکمان گسترش نخواهد ينانجام 

        ی انجام شود، اينگونه خود را استوار در زمان حال نگاه رهوشيابايد هر کاری با آگاهی و 

   .می داريم
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 می ماند، ماندر اينجا به ما درس می دهيد برايشما که هر چه  :يکی از آقايان می گويد

. اثر می گذارد بر روي اينكه چگونه خودمان را عرضه کنيم می دهد و خصوصيات مان را پرورش

هستند را به خود فکر  م، در واقع مردمي كه با ما هم ما اين تمرينات را  انجام می دهيوقتی

  .جلب خواهيم کرد
 

گفته شما واقعا امشب درک عميقی از اين  پسر عزيز، . ن يک حقيقت مطلق استيا بله، :امساتي

زندگی شما   درخود احساس کنيد مطمئنا اين آگاهيا وجود اين لينگام را در  وقتی شم.ها داريد

: گويند طرف می روند  و مي طرف و آن د که مرتب  اينيده ايمردمانی را دآيا . گذارد ر مييتاث

ب می شوم که برای من مناسب نيستند؟ من به ذنم چرا من هميشه  به طرف کسانی جنمی دا

از خود سوال کنيد چه چيزی در درون . ز درون خودتان جستجو نکنيدشما می گويم که فراتر ا

يد؟ آگاهی ندارم و باعث شده است که چنين مشكالتي برايم به وجود بيامن است که من از آن 

رجوع كنيد و " خود" پنهانی  گاهباشيد،  بلكه به جای آن به  پناهدر افکارتان به دنبال جواب  ن

من   .مرا جذب می کنندنا مناسب هاي  ام که آدم کجا مخفی كردهبپرسيد من حقيقت خود را 

شما  مردمانی را !  آشکارکنماست كه دوباره آن را  براي خودم  كجا آن را پنهان کرده ام؟ بهتر

باورشان نمی شود که چگونه همين ده درصد اين حقيقت را کشف کرده اند، و د که فقط می بيني

طور مداوم هی را روزانه به ض و رحمت الفيچگونه و است ر داده ی شان را تغييزندگده درصد، 

شتر آن را وجود دارد و هر چه بي" خود"فقط يک ين چنين است؟ چون  چرا ا. افت می کننددري

  .ر انجام می شوند کامل ت،ی به حقيقت کارها  با آگاهبشناسيد،
  

  روي مواقع برشترِود  ما بيخواندم كه نوشته برا در کتابی  يمن اخ: می گويدآقاي ديگری  

ی که برای ما  جذبِ آدم هاي مان را بر رويانرژی و مکنيخواهيم تمرکز می  چيزي كه نمي

يم  چرا چنين افرادی  ما را به خود جذب پس  می گويو س مناسب  نيستند  مصرف می کنيم 

 بر روی اين  اگرچرخد،ن افرادی می بر روی نخواستن چنيان بيشتر مواقع افکارم. می کنند
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، نتيجتا  و محبت پيدا کنيم تمرکز نکنيم  با قلبی پر از عشق را شخصی خواسته که دوست داريم

  .يم چنين شخصی را به خود جذب کنيمنمی توان
 

اگر به  افکارتان قدرت .  کنمتر آن هم آزاد از بله، ولي من می خواهم شما را حتی :امساتي

. منفیافکار چه  و ها خالص شويد، چه افكار مثبت باشند آن توانيد از شر چگاه نميبدهيد هي

است كه به " خود"شود و در واقع اين  كار ذهن به من مربوط نمي"داريد به اينکه وقتی شما باور 

"  من خالق هستم"صورت شما توجه تان را از دوگانگی ذهن به در آن ، " من مربوط می شود

اگرما . يم باشيمتوانيم خالق باشيم،  واقعا  نمی توان فرد نميک البته ما به عنوان ي. گردانده ايدبر

 كنند، يا چگونه می توانيم ناخن درطی شب رشد ميمان يم چگونه موهاخالق بوديم می دانستي

نسبت  از بايد م،  جويياز ذهن و رشتة افکار دوریبايد  ما . ميا کمتر رشد دهمان را بيشتر يهاي

چون .  متعلق به ذهن و افکار نيستند دوری کنيمقبيل  قدرت که از به ذهن، ی   چيزهايدادن 

پس ما بايد .  د شدنان خواهمي  بزرگتری براخيالیِ انعو م،مدهيو اعتبار ب ارزش هااگر به آن

 د قديمی  ولی ما با باورها، عادات و عقاي،و نه بداست  که نه خوب م؟  ذهن انرژی استچکارکني

آن به همان صورت  هم  از ما  همانطور که به زندان  ذهن  رفته ايم . مان به آن شکل داده ايم

پس با آنها چه بايد کرد؟  بايد .  به اين دنيا آمده ايم  بسياریغلطما با باورهاي . مون می آييبير

ن خارج شدن از زنداما آماده زمانی که . يمزندان تخيالت  بيرون  بياياز آنها  را رها كنيم و 

يم که هر موقع به كرده ا  هر کدام از ما تجر.مان باز  خواهد شدهم برايدرِ زندان  حتی هستيم

چيزی می دانيم گرفتاری هايمان بيشتر می شود و م و يم كه کسی هستيکه احساس می کن

که خود را به عنوان شخصيت قبول نکنيم همانطور هم  حال با آگاهیِ بيشتر می بينيم که زماني

که کسی هستيم و " شخصيت بودن"رای اين شخصيت بوده، با انکار کردن گرفتاری هايی که ب

با اين . چيزی می دانيم از بين می رود چرا که گرفتاری های روزمره در دوگانگیِ شخصيت است

 رفته رفته چشمانمان به خود واقعی باز خواهد شد و ديگر با شخصيت مان هم آميزیِ ،تمرين

  .قبلی را نخواهيم داشت
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وشته های روزها ن د، اينن موضوع را در اينجا مطرح کرديخيلی خوشحال هستم که شما ايمن 

مثبت فکر کردن، چگونه  برخورد کردن با افکار منفی، خيال بافی های گوناگون  بسياری در مورد 

امكان دارد نتيجه ای هم از آنها بدست بياوريد، اما من هرچه از .  ميو غيره و غيره می بين

چرا؟ . هم كم است   برايتان بگويم باززندگی کردن و خيال بافی هاو بدبختی اينگونه مصيبت 

انسان ها و مکان های معدودی .  الهيِ خود"بودن" زندگی کردن است  نه در  ،ذهن چون اين در

  .هستند که برای آزادی و رهايی، اينچنين بر روی زمين حقيقت می ايستند

پس چه چيزی . يع  به ما مربوط نمی شود  و مسئلة ما نيستذهن، مخالف ذهن، حتی ذهن  مط

زی که موقتی است را كنار گذاشته چي هر  ما اين است كه دوگانگی و كارِ به ما مربوط می شود؟

به  آنقدر. متمرکز شويمد امي را كه شما بر روي آن می گذاريا هر ن، معلم و ي"خود" به خداوند، و

با اين تمرين تنها   چون  ما ذهن را. باقی نماندچ  چيزی از گذشته هي  تا ديگر شويممتمرکزآنها 

شروع به كمرنگ شدن   گذشته و دردهای ناشی از آنها  نيزرفته رفته خاطرات ،می گذاريم

، خالص و پاک  می شود،  ذهن واقع دهد؟ در   واقعا چه چيزي رخ ميتحولبا اين . کنند يم

هر دوی آنها يکي هستند، خورشيد و که به نظر می رسد  ود در آن می درخشد يخورشی که ايج

  .قتآگاهی می شود،  جاده ای برای حقيبرای  ذهن،  مجرايی  مقطعدراين. سايه آن

 بخصوص در ، نبوسمرا آن زمين نيافتم و به ست که من يروزی ن. مي خوشبخت هستبسيار  ما 

اي از حقيقت   چ ايدهي ه مردم ازیچون بسيار؟ کنممی کار را  ن اي چرا . مقابل پاهاي معلمم

  .مال اينکه ما همه  در اينجا  در بيضی خودمان  می درخشيو ح ندارند،

  

در مورد داستان مردی صحبت كرديد " بذر حضور"دي وي دي  چندی پيش در: می گويدخانمي 

يار ش بسردار و وفادار بود ولی پسر بزرگلی به پدرش فرمانب دو پسر داشت، پسر کوچک  خي که

رک خانه را تبين دو پسرانش تقسيم کرده بود  ، پدری که با ارثپسر بزرگ روزی .  ناخلف بود

پس  از . او سرانجام به خانة پدر بازگشت. ی اش  را به باد دادکرده و بعد از مدتی تمام داراي

   پسرِ. ب دادی برای او ترتي خوش آمد گويک مهمانی مجلل  به مناسبتيبازگشت  او، پدرش 
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 شده بود به پدرش گفت، من هميشه برای شما پسر كه بسيار از اين موضوع ناراحتکوچک 

سر  برای پیشما  جشنحال خوبی بوده ام،  از شما اطاعت کرده ام و به  شما  وفادار بوده ام ولی 

کار  نمن بايد اي"پدر به او گفت، . داده ايد ترتيب استخوب نبوده گرتان كه اصال براي خانواده دي

  ."م خوش آمد بگوي" خانه" او را به  مدنكردم كه آ را مي
  

می شود،  ه دور ی انسان بيش از حد  از خانوقت. است" خود"ا  الهی، خداوند ي  اين دروازة:امساتي

ی می رسد و به جاي می زندضربه اش  زندگی ی روبرو می شود  که به ادزيبا درد و مصيبت های 

بازگردد، در " خانه"به که بل تحمل نيست و آنگاه تصميم می گيرد برايش قاکه ديگر زندگی 

چقدر بابا  ."رم را جشن  می گيشمامن بازگشت ، ياب ":دباز می شود و می گوي" خانه"رت درِآنصو

از  ست که  شما ن معني امعنی آن چيست؟ اين بدي  ".من منتظر شما بوده ام"گفته است كه 

      بازخود " خانه"به شما داريد  کهزمانيست  آنگاه  ايد وپرسه زدن در ذهن خود خسته شده

ر حقيقت، تمامِ پرسه زدن ها در ذهنِ کيهانی اتفاق می افتد در حاليکه ما آن را د. گرديدمی 

با آزاد کردن شخصيت مان در اين ضميرِ آگاهیِ کيهانی، آزادیِ خود را . شخصی می کنيم

  . احساس خواهيم کرد

شادی خودتان  در مورد  و شما نيز صحبت می کنمخودم  خوشحالیِد شادی و من امشب در مور

ست که  امن اين خوشحالیِ. مکني يمان را با هم رد و بدل ميما اينگونه  خوشی ها. ديمی گوي

ن حال م. گر نگران  اين نيستم که   چه کسی  اين حقايق را می فهمد و چه کسی  نمی فهمددي

  . ن بسيار جای  خوبی است که می توان بودنم و ايآزادانه می توانم صحبت ک

 برمی گشتم به عقب ک قدم به جلو می گذاشتم و سپس دوباره دي، من بايد ي برای سالهاي زيا

ن مسئله ديگر برايم  حال اي.  شود گمج وگويم گي ي كه من ميمورد چيزهاي مبادا کسی  درتا

در مورد هر موضوعی از جمله در اينجا نيم توا  که ميخوشحال هستمست و واقعا چندان مهم ني

 مطرح اين مطلب  آمد که بايدم وقتی امشب در مديتيشن. به راحتی صحبت کنيمروابط جنسی 

  .د گفته می شده هر حال باي کمی شوکه  شدم ولی ب اولشود
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  .ستصحبت کرديد و گفتيد  که آن چيشما امشب در مورد روابط جنسی  : می گويدآقايي 
  

كاوي کنيد، بيشتر و درون ببريد و خودآن را به  اگر.  د بله، فقط به انرژی بيضی فکر کني:اميسات

  . از وجود آن انرژی در خودتان آگاه خواهيد شد بيشتر
  

          شتر که ما سرگردان هستيم، يا احساس خوبی نداريم بياوقات بعضي : گويد خانمي مي

ش وقتي زندگی به روال خوب پي: ن استسوال من اي. ميم درسهاي خود را تمرين کنيمی خواه

خوب پيش نمی رود تمرين كرد و به  هم الزم است به همان اندازه كه به روالِ آيا بازمی رود، 

  هوشيار بود؟همان اندازه 
  

ه روال زندگی  من تمرينات را در مواقعی كم، می گوي را  برای شماتجربه خودمفقط  من :اميسات

. ش  نمی رفتندکه آنها خوب پي ی سخت تر انجام می دادم تا  زمانيلفتند خير خوب پيش مي

 بدين ترتيب به نظر  کردم که عميقتر و عميقتر به درون بروم وفرصتی استفاده می  من از هر

هر دوی آن  ن من ازبرايبنا. ندرخ می دهشتر از اوقات بد  بي،خوب و خوش اتفاقاتمی رسيد که  

     طور که آرامش تان بيشتر و بيشتر همان.  می کنمام  تمريناتم  استفاده  برای انجفرصت ها

کفة ، در اين مرحله.  رويدواستفاده کنيد تا عميقتر و عميقتر به درون فرمی شود، از آن فرصت 
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ز ن در آن موقعيت اگيرد، بنابرايگی قرار می  و بيچار باالتر از کفة بدبختیوآرامش و خوشیِ تراز

  . برويدهم  د تا حتی عميقتر کني و آرامش استفادهکفة شادي
 

توانيد  فقط می نباشد و مرين کردن نيازیی می رسيد که ديگر به ت آيا به جاي:آقايي می پرسد

  "باشيد؟"
  

       شما را رها ،ن شما با تمرين کردن هرگز اين سوال را نخواهيد داشت چون  تمري:امساتي

  . می خواستم تمرين کنم با تمام وجودم کنيد همانطور که من ن تمري بايد همواره شما. می کند
 

دروني چنان با با اين تمرينات،  معلم . ناتم را دوباره انجام می دادم من می نشستم و تمام تمري

 گرايش ها،از ک شما به طورِ اتوماتييدي كه بدون هيچگونه شک و تردشما يكي خواهد شد 

اين . را بخواهند شما هنوز آنها ، حتی اگر بدن و ذهنِد رها مي شويباورها و عادات و غيره و غيره

كه است  یزمانيد بيا ممكن است به نظر سخت  و تنها زماني که زيبا و بدون رنج استبسيار راه 

اي را  د كه ديگر چنين زندگيم بگيريکه تصميوقتی . نيستيمخواهان يک زندگيِ بهتر ما 

  .دی کنيماز پله های خود شناسی ع به باال رفتن  خواهيد، از آن موقع  شرو نمي
 

می آيند ا همة چيزهای  بد و بي معني كه به نظرمان خوشايند ما ب: آقاي ديگری می گويد

  .مهستيهم  و  با آنها راضی و خوشحال زندگی می کنيم
 

رگز به شما اگر شانس داشته باشيد آنها ه. تا اينکه ديگر با آنها راضي و خوشحال نباشيد: امساتي

 چيزهايی که ما آن ها را آن  آن اين است که اگر به خاطر يِبايزياما  .پايدار نمي دهندرضايت

اگرچه که . ن لذت می بريم، لذت نمی برديمای که اال بدی می ناميم نبود، ما از لينگام به اندازه

جهالت   مفهوم آن را استفاده کنم و اين صرفا بازی با کلمات است ومن دوست ندارم کلمه بد

ن اين دو  می توانيم بيم و يرا می دان بين اين دو  تفاوت نن به خاطر اين است که ما آالاي. است

  .فرق بگذاريم تجربه
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پس از اينكه . برد به سر ميو افکار  كه كامال در ذهن ه بودکالس آمداين ش شخصی به چندی پي

و  گفتند  از اينکه من به آن شخص اجازه نزد من آمدند چند نفری کالس  بيرون رفت، از او 

خودتان را  می خواستم شما من که جواب من اين بود. نده ادادم كه در كالس باشد تعجب كرد

مانند مرغ که انرژی  تودة  به جز  همينیچيزد، شما هم قبال  همينطور بوده اي. دارزيابی کني

، افتخاراتي که از دانشِ التمانتحصيز ا بدون اينکه ، نبوديدمی چرخداي به دور خود  سرکنده

به دست ی هيچ مفهوم و معنايکسب کرده ايم  و ماديات مانند ماشين ها و خانه هايمان، دنيوی 

ضع و فروتن باشيم چرا که درک می کنيم ا متو بيشترما هر چه بيشتر داشته باشيم بايد. بياوريم

  . رويابه عنوان يک فرد و  نه به  عنوان يکنه به ما تعلق ندارند، و آنها مالِ ما نيستند که 
  

   .ذيريمگاهي سخت است  آن را بپ: همان آقا می گويد
   

 چيست؟ آيا بايد  دوباره به همان حال چاره. ما آن را نپذيريم ت اگراس رت ت ولی سخ:امساتي

دهد و   ن ميا به ديگران نشازندان آلكاتراس ر اسباب بازیِزندان قبلي برگرديم؟ ساتيام در اينجا 

  ن را می خواهد؟ چه  کسی اي: گويد مي

 

 
 

هاکارلی من خي.  ولی شما  هرگز با آن نرويداست رن سخت تبله، شايد ذهن شما بگويد که اي  

  .م که مرا بی اندازه  می ترسانده است انجام داده ا
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که می گفتند و مادرم  پدر.  رفتمبه هندوستان کوچکم   ش با دو بچه سال پي۲۵ برای مثال، من

 بد در آنجا  از بهداشتبه خاطر م يآنها می گفتند که بچه ها.  گشتنخواهیبا آن دو بچه بر هرگز

صحبت می کرد، اينگونه  مادرم با من فرمن ذهن من بود که در در واقع  اي. بين خواهند رفت

ما افکار ذهن ه شک زماني.   وجود داردک فکر كيهانيفقط ي بدانيد که .ولی من به هر حال رفتم

د و  نمی خواني گر افکار دنيوی را هم اتوماتيک دي تان را نمی خوانيد چه اتفاقی می افتد؟ بطور

مانند اين  است که دو سيب را با . می شونددو با هم پاک  هردر نتيجه  افکار انفرادی و کيهانی، 

   .خواهد کردهانی  آزاد   شما را از هر دو ذهنِ انفرادی  و کي،اين تمرين. نصف کنيدک ضربه ي
  

  .ضی را دوست دارممن فلسفة بدی ها  و بي:  می گويدآقاي ديگری
  

انی است و اين نادانی تقصير  انسان نيست، بيشتر  من به معنی جهالت و ناددر نظر بدی :امساتي

 بر اساس آن  سپسآگاه باشيد و" خود"آگاهانه زندگي كنيد، هوشيارانه از . ک باور كيهاني استي

ن ما به ايآنگاه  د،را در درون موشکافی کني آن بعد يد وآگاه باش" خود"از .  رفتار کنيد،آگاهی

 :كند و می گويد ک چشمی اشاره مي اينجا ساتيام به يك اسباب بازی يدر.  شكل درخواهيم آمد

و  در آنصورت  م  چيز را همواره با چشم يگانه می بينيبا تمرين ما يکی می بينيم،  همه 

  .م داشتخوشحالی ابدی خواهي
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  عکس بر روی. اشاره می کندزان است به ديوار آويکه بيضی  يک عکساينجا به ساتيام در 

 ."خود"عشق و تمرکز بر  : نوشته شده است

  

  

 ايند که ارتعاشات عشق در  حال  شما می بيني:امساتي

ن آيا اي.  به وجود آمده است" خود" دور  بهگونهعکس چ

  ست؟ شکل بيضی ني

  

  

  

  ".بذر آگاهی ":نوشته شده استنيز  ی ديگریبر روي تابلو
  

زی چي.  است  که  آفرينش را به وجود آورده است ان  اوم و صدای اوم آگاهی هم بذرِ:امساتي

 يک .م باز  به يک تخم مرغ بسته بر می گردييک تخم مرغِاز   که اتفاق می افتد اين است که

  .تخم مرغِ کامل

در خانه اين ای از آن  تکه ،  شده اندرد وکامل هستند خضی بييک    واقع امروز  مردمی  که در 

 می شود كه با نيرومندن انرژی زماني اي.   و غيره و غيرهگريستيگر در خانه داست و تکه دي

  که روی سنگونی نيستانقاين . ور مناسب استفاده شوددارد بطدر بر شريكي كه نيمه ديگر را 

د لطفا قلبتان را دنبال کني .جاری شدکه امشب از من است  فقط اطالعاتی بلکه، دده باش شحک

 .است" قتحقي"  نيزني ا کهد فقط به خاطر داشته باشيرا انجام دهيد، الزم است که و هر کاری

  .می شودک شما پيدا  شري،يدباشآگاه " قتحقي" اين  ازكه شماوقتي 
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  ا خدايي هست؟آزار می دهد، آي مرا که مدتهاست  دارم سوالیمن : دآقايي می پرس

ايستاده ک پشت بام قرار دارد  كه زير ياگر شما روی پله اول نردباني. بله خدا هست: امساتي

ا سطلي يد آبينم بپرسي ميوی پشت بام ر سطلي را م ومن كه در باالي پشت بام هست و از باشيد،

باالي پشت بام هستم، سطل من که  برای چون ". تبله هس"من می گويم، ، هستروی پشت بام 

من  نمی توانم . دخاطر همين سطل است كه باال می آييهرصورت شما به ه گری دارد، بمعناي دي

        .رساندی پشت بام باالبه  كه مرا دة سطل بودي اهمان ست، چون آنجا سطلي ني بگويم در

دا، شما به طرف باالی نردبان دن به خورزيي هست و با خواستن خدا و عشق ن، خداييبرابنا

ه نوعی يک زی که شما بيا هر چي حقيقت ، ويا ، ناميد خداوند برا   آن، خواهخواهيد شدت هداي

د که روی آن سطل تمرکز فقط  به خاطر داشته باشي. و داريد نسبت به او يا عشقرابطة نزديک 

ن، بله خدايي برايبنا. الي نخواهيد داشت چنين سو به پشت بام رسيديد ديگرموقعی که د و يکن

  .صحبت خواهيم كردد با همديگر  در مورد آن  كه به باالی پشت بام رسيديزمانی . هست

  سوال ديگری داريد؟شما  آيا 

  .ج شده اممن در مورد ضمير آگاهی گي: می گويدهمان شخص 
  

  .وان خداوند در نظر بگيريدد به عن آگاهی را تا وقتی که به پشت بام نرسيده ايضمير :امساتي
  

ن بـه  ايـ    . ستوند ا خدا ،خالص آگاهیِضميرِ  

  .د اعتماد کنيد  تا به پشت بام برسـي         حقيقت

ايد    يت خارج كرده  در آنجا شما خود را از فرد      

 ن خودتان و سطلی کـه بـاال       و ديگر فرقی بي   

ضمير آگاهی در خالص ترين . بينيد ست نميا

 هست وخدا   فرم خود، هميشه خدا بوده، خدا     

مقطعی اين دوگـانگی    در  خواهد بود، فقط ما     

   .را باور کرديم
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.   است که  اتفاق می افتدچيزیاين : ساتيام  در اينجا  کف دست راستش را باال  برده و می گويد

 بدن شما بر روی اين صفحه . مطلق است  که ما آن را خدا می نامين صفحه  آگاهی پاک و ماي

ها  دوی آن  و هربر روی آن متولد شده استن تان بدن والدي نيزشما  ل ازمتولد شده است  و قب

. ميهمين اشتباه را کرده االبته  همة ما .  را  در ذهن شما کاشته اندبذر  تعيين هويت با  بدن

اينکه شما به عنوان پسرشان  و به عنوان يک فرد در مورد   كه پدر و مادرتان راشما هر چيزي 

  آمديد متوجه شديدکه به خودتان  شما گفتند  را باور کرديد، و بعد  به محض اينبه " ستيدکه ه"

 كليةر چتر دوگانگی وچرا؟ برای اينکه شما زي. درا فراموش کرده اي پاک و خالص که  آن آگاهیِ

را فراموش " خانه" نتيجه  می آيند  قرار گرفته ايد  و در     ری که همراه با آن دوگانگي صاويت

سپس به خودتان گفتيد،  صبر . ميه ارا  فراموش کرد" خانه"البته ما همه  يک زمانی . د ايکرده

كنم؟  احساس بدبختي مي نقدرارد،  اگر من در خانه هستم چرا اين اصال معنی نديکن ببينم،  ا

      شروع موقع از آن . ت و  آزار  داشته باشدو رنج  وجود دارد؟ خداوند که نبايد اذيچرا درد 

  و  به خاطر "خود " یِفتد اين است كه به خاطر دانايا اتفاقي كه مي. د به سوال کردنمی کني

ه جز ز ديگری بد،  چي  ديگر با  ذهن تان نمی رويكه  باورها را از بين می بريد و ، هنگامي"خود"

د ی توانيحال  شما م. يمما آن آگاهي خالص را خدا می نام.  د خداوند  نمی بينيآگاهي خالص يا

من با . ه است بود راه من اين . را دوست دارماسم خدا من . بناميدد  می خواهيکههر چه را  آن

همانطور سپس سطل را . تمام قلبم عاشق خداوند بودم، و سپس با تمام قلبم عاشق معلمم شدم

 و است اين پروسه  ازبخشی در اين راه  قدمیهر .  ديدمروی پشت بامشد بر  كه بايد ديده مي

، جدايی های زياد و تفاوت های "خود"مابينِ خداوند، گورو و . درست است  هم شماپروسه 

بر را تمرکزِ خود را به يگانگیِ آنها بدهيد، ديگر فرقی نمی کند که چه نامی . گوناگون نگذاريد

يد از نی باشد که به دل شما می نشيند و روی تقلگذاريد، فقط اجازه دهيد آن اسم، آروی آنها ب

    .ديگران نباشد

بابا : د او از من پرسيکه در منزل ما است آمد، مرکز سای باباص تازه واردي به ، شخپيشسالهای 

در  :  در جوابش گفتمبوده امراست   رو شه با خودم من هميکه از آنجايی  .ست؟چيبرای شما 
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 او را خدا ممكن استيد  اگر فردا اين سوال را بکن وليبابا برای من يك معلم است،ر حال حاض

  .ال کنيد  را دنبد ي دار که در آن لحظه فقط احساسی چه فرقی می کند؟ .بنامم

  

جوابم در مورد خدا به شما آيا :  می پرسديی که در مورد خدا سوال کرده بود ساتيام از  آقا

  کمک کرد؟ 

  .ل کردم شما را بغدر ابتدای جلسه بله،  برای  همين  بود که :  دهداو پاسخ می
  

  م دارد؟ ينکه نماسته را بگو سوال ديگری قبل از اي کسیآيا: امساتي
  

 متوجه شدم  می ديدم، را ها يکی از دي وي دي که چند روز پيش : ساتيام باز ادامه می دهد 

 شما را در اين راه اين پيشرفت و درک. ی در اينجا مطرح می شودشتربي هاي  سوالاخيراکه 

وقتی  او در اين راه قرار می گيرد،  . استک اسفنج خشک مانند يان در ابتدا انس .نشان می دهد

 به آب آغشته شما کامال وقتي اسفنجِ. می شوداو جذب می چکد و او روی به آب  قطره قطره  

اکنون  است که به همين دليل.  وش می شوداترتان به بيرون " خود" از ره قطره قط آنگاه  شود

طرفه  آن ديگر يک جريان  . جريان دارندضی  بيدر يک مدار شتر لسه بياين جارتباطات در 

آن . فقط از طرف من به شما جاری شود  انرژی نيست بلکه دو طرفه است و  اينگونه نيست که

  . شود  تراوش می ،انرژی  با  درک شما از اين حقيقت

  حقيقت صـحبت      شما هفت سال در مورد يک      چطور ممکن است    : ديصی از من پرس   روزی  شخ  

است که شما هر روز از خانه      چطور ممکن   :  من جواب دادم   ان جالب باشد؟  تهم براي  هنوز کنيد، و 

  فقـط يـک   د و خـسته نـشويد؟   های مختلف را در دنيا ببيني     آن همه  صورت   د و   ن بروي روتان بي 

  د؟ تلف می تواند  وجـود داشـته باشـ        مگر چند شکل مخ   . ک دهان، و دو چشم    بينی وجود دارد، ي   

م ما فکر می کني در حاليکه  صورت  را تشکيل می دهدچشم است که  فرمِو ماورای پشت  انرژیِ

 .استا معلم  و ي ونديا خدا  ابدی   " خود "همان     آن    .ستچنين ني کی است، در صورتيکه        فيزي آن

  .خود استمعنی به اينها همه 
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  : معنی آن اين است. واند را می خBolo Bolo Submila Boloام باژان در اينجا ساتي

  .خدا را ستايش و عبادت  کنيد
  

ان را فراموش کرديد نگران تاگراسم: ساتيام کالس را با اين سخنان به پايان می رساند

د نگران تان را گم کرديد، اگر کارت اعتباری تان را گم کرديد نگران نباشيدهاينباشيد، اگر کلي

د، فقط نگران زمانی باشيد يد داد نگران نباشکه نخواهي داديد تان را از دست د، اگر شغلينباش

      ما تماما عشق هستيم. ددانيد چه كسي هستي تان گوش می دهيد و ديگر نمي ذهن  که  به 

)Perma Swarupa( ما تماما ، Swarupa Atma "ما همه تجلی خداوند  هستم،" آن

          مايش نامه  صحنة نن ايعشق هستيم، ما همه بچه هايی هستيم که در هستيم، تجلی 

  . دلذت ببريد، لذت ببريد، و گول ذهن را نخوريفقط . ممی رقصي

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساتيام
تخم مرغی انرژی  

۰۷/۱۳/۳  
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الِ گذشته در يکی از  کالس های  پسرم احمد رضا، معلم پروژه ای را به شاگردان داد که انجام  س

  . دهند

نام " دوايرِ قدرت"بود و نوشتنِ مقاله ای در مورد آن که " مانداال"کردن يک اين پروژه، درست 

  .                                                       داشت که البته منظور نيروی درون انسان بود

در ميان بودايی های تبت، يک قصرِ تصوری است که در مدت مديتيشن روی آن تعمق " مانداال"

هر شيئی در اين قصر، مفهوم و اهميتی دارد که نمودارِ جنبه های مختلف خرد است و . می کنند

  .يا برای شخصی که در حالِ مراقبه است به يادآورندة اصولِ رهنمون کننده به سوی خرد است

مانداالهای مختلفی وجود . معموال سنت ها تايين کنندة شکل، اندازه و رنگ اين اشياء هستند

اکثرِ مانداالها، ميزبان خدايان و همچنين . رند که هر کدام درس ويژه ای را به ما می آموزنددا

  .اشياء جامد می باشند

احمد رضا مقاله اش را در مورد مانداالی مورد نظرش نوشت ولی جالب اينجاست که او آن را به 

ال را به صورت دايره درست شکلِ بيضی درست کرد، درحاليکه معلم از همه خواسته بود که ماندا
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وقتی از احمدرضا . نام اين پروژه را دايره های قدرت گذاشته بودمعلم کنند و به همين دليل هم 

با اينکه معلم از من خواسته است که من آن را به شکلِ دايره : را پرسيدم او جواب داد دليلِ آن

  . درونم را به شکلِ بيضی می بينمدرست کنم، اما من نيروی

را برايتان بازگو  چند خطی از خالصة اين مقاله را ترجمه کرده و از دهان احمد رضا آن

 :ممی کن

اولين چيزی که ممکن است ديگران در مورد مانداالی من مشاهده کنند اين است که به شکلِ "

به دليلِ عشق و شادی فراوانی که من روزانه از . دايره نيست بلکه به شکلِ يک بيضی است

نواده و زندگی ام دريافت می کنم،  نورِ درون من ديگر  گنجايشِ شکلِ  يک دايره را ندارد و خا

که همه چيز در اين مانداال از مرکزِ آن که نورِ  از آنجايي. بيشتر به شکلِ يک بيضی گرايش دارد

درون است سرچشمه می گيرد پس هر چيزِ ديگری که به دورِ اين نور می چرخد هم بايد به 

  .شکلِ بيضی  باشد تا بتواند از نورِ درون من نيرو بگيرد

من به . صدای وجدان من است، غريزة من است و حقيقت من است. است"  من"نورِ درون من، 

 در درون من جريان دارد و قلبِ ،اين نور. انرژیِ آن نياز دارم تا  بتوانم انسانی مهربان و آرام باشم

ی کند و وقتی اين اتصال صورت می گيرد، من می دانم که هر کاری مرا به ذهن و روحم وصل م

بعضی وقت ها اين نور از ميان من می گذرد و به ديگران منتقل می شود، . را می توانم انجام دهم

بيشترِ کسانی که با من آشنا . اغلب وقتی من از انرژیِ فراوانی برخوردارم اين اتفاق رخ می دهد

من نمی دانم که اين جريان . تر، دلپذير تر و با نزاکت تری شده اندهستند، انسان های به

برای من خداست و من " حقيقت. "تصادفی است يا نه ولی خيال نمی کنم که اينچنين باشد

      احساس می کنم که قسمتی از خدا، يا آن نيرو، در درون من است و مرا همچنان هدايت 

  ."شم، باشمه بهترينی که می توانم بامی کند ک

 

  با عشق،

  نيلوفر
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 قبل از اينکه او را .تم انسان کامل در دنيا وجود داردقبل از اينکه او را بشناسم هرگز نمی دانس

 قبل . همه چيز می دانمکه دم قدم می ز به اطراف چنانولی چيزی نمی دانستم،  هيچ بشناسم 

که در قلب تان عشق داشته باشيد آنقدر کن است از اينکه او را بشناسم هرگز نمی دانستم مم

 قبل از اينکه او را بشناسم هرگز نمی دانستم .حمل کند در طول زندگی و ماورای آن شما را 

 قبل از .اينکه ديگران را دوست داشته باشمچگونه خودم را دوست داشته باشم چه برسد به 

 قبل از اينکه او را . نفس بکشمی و بی غمبه راحت نمی دانستم چگونه حتی اينکه او را بشناسم 

 قبل از اينکه او را بشناسم هرگز .گونه ديگران را مانند خودم ببينمبشناسم هرگز نمی دانستم چ

       قبل از اينکه او را بشناسم هرگز . خداوند اعتماد کنمآفرينش چگونه کامال به نمی دانستم

 از اينکه او را بشناسم هرگز نمی دانستم چقدر قبل . زيباستچقدرزندگی واقعا نمی دانستم 

اين در ناسم هرگز نمی دانستم من قبل از اينکه او را بش .کامل بوده استتمام مدت  امزندگی 

 قبل از اينکه او را بشناسم هرگز نمی دانستم .می کنمنقش بازی فقط نمايش عظيم آفرينش 
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 کاملی چه احساس زيبا و عته با خداوند بيست و چهارسا" بودن"ستايش کردن و دوست داشتن،  

اگر  معمايی است ا چه عواقزندگی م هرگز نمی دانستم ام را مالقات کن قبل از اينکه معلم . است

او آنقدر به من نعمت . چقدر دوستش دارمخدای بزرگ، .. آه!  دريچة  قلب تان نگاه کنيدآنرا از 

 کلمه کم نياورم و و هنوز هم  بشمارمآنها  را م  تا موهايم سفيد شوند می توانعطا کرده است که 

همه به خاطر اين است که او . ی که او قادر است انجام دهد صحبت کنماز تمام کارهايبتوانم 

  .اين نوع عشق فقط در بهشت برين پيدا می شود! عاشق من است

  

 در  ستايش نکنمهارساعته با هر نفسمچگونه می توانم در کنار معلمم نباشم و او را بيست و چ

  .گز در خواب هم تصورش را نمی کردمو مرا متحول کرده است، چيزی که هرحاليکه ا

  

   .از شما تشکر می کنم من از اعماق قلب پر درد و مملو از عشق ام من شما را می پرستم و

  

  لبخند زيبای ساتيام
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   .رود و آنگاه انسان آزاد می شودوقتی که ذهن از بين می رود، دنيای ساختگی نيز از بين می 

    بابا
  

هر چه بيشتر . هر کاری که می کنيد قدرت و حقيقت ندارد مگر اينکه  بدانيد واقعا که هستيد

باور به . مسئوليت انجام دهنده را به عهده بگيريد، بيشتر زير آن باورهای غلط خرد می شويد

  .دما هيچ چيزی نمی دانيش. ون  کنيداينکه شما می دانيد را از ذهن خود بير

    ساتيام

  
  

، شانه هايم را از "ما هيچ کس نيستيم و هيچ چيزی هم نمی دانيم"با سرلوحه قرار دادن اينکه 

ل اين می ماند که قفل مث. ديگر احساس بی وزنی دارم. زير بار قرن ها مسئوليت خالی می کنم

زنگ زدة صدها زندان بسته باز می شود، بدن سبک می شود و از رخوت در می آيد و خود را 

ديگر نه زندانی . اکسيژن خالص را در ريه هايم حس می کنم. مانند پرنده ای آزاد می بينم

اف، هوا بهشتی جاده ص. هست، نه زندان بانی  و نه دژخيمی،  ديگر ترس و انتظار از بين می رود

مانند مسافری در اتوبوس نشسته و فقط از  پنجره به بيرون .  و بدن بی وزن رهسپار می شود

می دانم که راننده راه را بسيار خوب می داند و من هيچ مسئوليتی در قبال آن  .  نگاه می کنم

 برم و با فکرِاو می رود و من از مناظر بيرون لذت می . ب جاده باشم مواظراه ندارم که مرتب

رسيدن به مقصد در خود شادم، منظره ها  که به سرعت از جلوی چشم می گذرند زندگی من 

د که ديگر معنی و مفهومی ندارد و فقط از خدا می خواهم که ناست ولی آنقدر به سرعت می گذر

ز اين اتوبوس دم قهوه خانة مغز و ذهنم  توقف نکند چون به جز  تلف کردن و عقب ماندن چي

نمی خواهم لحظه ای چشمم را از اين جادة الهی  بر دارم  چون می دانم .  ديگری در بر ندارد

  .اين جاده  ارتباط بين من و اوست

  

   با عشق و قدردانی فراوان، گيتی
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  عشقت غمی ديگر نمی دانمجز غم خوردنه ب

  نمی دانم که شادی در همه عالم از اين خوشتر                            

   مجنون  آن عشقت  روی ماه  تابانت شدم ز

   نمی دانمخوشی در دل  جز عشق جگر خوارت  که      

  ندر ره عشق تو از پای آمدم تا سرز بس ا

  چنان بی پا و سر گشتم که پا از سر نمی دانم

          دلی کو بود هم دردم چنان گم گشت در دلبر

   که بسياری نظر کردم دل از دلبر نمی دانم                                     

  به هر راهی که دانستم فرو رفتم به بوی تو

   رهی ديگر نمی دانمآوارة عشقم  کنون                                     
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   ساتيام چنان مست  و  خراباتممبه کوی دلبر

  نمی دانم  دگر جائی نيستانکه جز ميخانة          

  

برکت برای   روزی است بس پربيست و هشتم مرداد،عزيزترينم، مقدس ترينم، ساتيام نازنينم، 

 وجود و سکوت  نورِ.عاشقان حقيقت است، روزی که در واقع آغاز آزادی برای همة همة دنيا

، ما را از تاريکی به روشنايی هدايت  تابدجهان میبه مانند خورشيد همواره  که  استتو مقدس

چنين روز  را در تتولد .ندمی کمحو از صفحه روزگار   نادانی راسياهیِ جهالت وو  می کند

  . می گويم و به تمام عالم  تبريک  بابا، به تو به نهادی عرصة اين جهان که پا بهمقدسی 

   

  ابد در کنار پای توتا 

  ساتيام  گوپيهبا عشق فراوان،
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هر چه بيشتر . هر کاری که می کنيد قدرت  و حقيقت ندارد مگر اينکه  بدانيد واقعا که هستيد

باور به .  هم زير آن باورهای غلط خرد  می شويدمسئوليت انجام دهنده را به عهده بگيريد، بيشتر

       ذهن سعی. شما هيچ چيزی نمی دانيد. اينکه شما می دانيد را از ذهن خود بيرون  کنيد

شما تجلی شده ايد، بچه ها تجلی . را قبول نکنيد می کند  شما را قانع کند که کسی هستيد، آن

ين است که خودتان را دوست داشته باشيد،  به د بکنيد ايشده اند، بهترين کاری که می توان

بله، ذهن شما هيچ . فرزندانتان عشق بورزيد و مسئوليت انجام دادن را به کس ديگری بدهيد

چيزي  که من سعی می کنم به شما بگويم اين است  که به   داليلی، در طول . قدرتی ندارد

ه  ما اکنون داريم اين است  که  فکر تکبری ک. ، ما خودبين و متکبر شده ايممتعددزندگی های 

می کنيم  ما انجام دهنده هستيم، و به همين دليل  است که آشغال های زيادی را به دنبال آن 

مهمترين  قسمت آن که باورکردنی نيست اين است که ما  هر چه کمتر . جمع آوری کرده ايم

  .انجام دهيم، بيشتر انجام دهنده کارش را خودش انجام می دهد

   است که آنها هر چيزی م خود شناخته  انجام می دهند اين  کاری که تمام مرد ،به خاطر همين
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 شان تجلی و برارا که بخواهند فقط در افکارشان زمزمه می کنند، و آنگاه چيزی که نياز دارند

خاطر چرا ما با افکار می رويم؟  به . ين دليل است که آنها فکر نمی کننداين به ا. مهيا می شود

 و ما ن ما فرزندان ما هستندما فکر می کنيم فرزندا. م ما فکر می کنيم انجام دهنده هستياينکه 

ن را  و خودما می کنيم هپروسه ميليونها اشتبااين ل مسئول بزرگ کردن آنها هستيم، و در طو

 تنها ترين راه  اين  است  که نهبنابراين به. قرار می دهيم در معرض موقعيت های وحشتناکي

 گرفتم ياد  یيادز  سختیبا مشقت و من . حقيقت تغذيه کنيمنيز از بلکه فرزندان مان   خودمان

  . بکنمکه اين کار را 

 خدای من، من بهتر از اين بايد د اشتباه کرده ايد، اگر بگوييکه فکر می کنيددر موقعيت هايي 

اين مطلقا .  گرفته ايدرا بر عهده ديگر مسئوليت انجام دهنده ی می دانستم، در آنصورت شما بار

می دانيم، اين را حال که . است که کسی به عهده بگيردغلطی مسئوليت  و مطلقا حقيقت ندارد

  .کنيممی تمرين 
  

 ساتيام 

 ٠٥/١/٣توما  ساَ
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 و همچنين  گوش دادن، مشاهده،ساتيام کالسهایموجود از های  CD ها و DVD ليست برای 

      به می توانيد هاشريه  ن وايشانی مصاحبه ها، کنفرانس ها، ی موجودابهاکت،  آنهاسوزاندن

 . کنيدمراجعه www.nazzanine.org  سايتوب 
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