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  ،، هستِی تمامی، وجوِد یکتامهربان خداوند
   ببینم حقیقت رادر جایي که دوگانگی است، بگذار یکتایِی

  در جایي که ترس و وحشت است، بگذار تنها همه جا حاضر و حضور واقعی را ببینم
  ر فقط آن یگانه را ببینم، آن یگانه هستیدر جایي که نگرانی و پریشانی است، بگذا

  در جایي که عشق احساس می شود، بگذار عشق بیکران خداوند را ببینم
  تنها قدرت را ببیندو  در جایي که کسالت، ضعف و نا توانی است، بگذار چشمانم فقط حضور، همه جا حاضر

  هستیِی یگانگ  فقط به یگانگِی خداوند و یا بهدر تمام افکارم، در تمام گفتارم و در یکایک کردارم، بگذار وجودم
  .شهادت بدهد

  .فقط یگانه، فقط خداوند، فقط  هستی
  

" #$%  

  

& ()' ا *+  
، سواBت بلعیده می شوند، آینده ای وجود ندارد، راه و مسیری نیست، فقط مانند عشق الهی در این دریای بیکراِن

در این دریای بی انتها خود را تسلیم می کند، بدون اینکه از خود  می ماند که آزاد و رها، سبکبال و بی خیال  برگی
این عشق . سوالی کند که به  کجا می روم، کی و چگونه به آنجا می رسم و آیا چه کسی به من کمک خواهد کرد

هیچ چیزی بزرگتر از عشقی که من در مورد آن صحبت . تسلی بخش است، چشمة انرژی است و شفا دهنده است
  .  نیستمی کنم
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به ما بگویید چگونه در این خاموشی که شما از آن به ما بگویید چگونه در این خاموشی که شما از آن به ما بگویید چگونه در این خاموشی که شما از آن به ما بگویید چگونه در این خاموشی که شما از آن  ::::سوالسوالسوالسوال
        سخن می گویید همیشه حضور داشته باشیم؟سخن می گویید همیشه حضور داشته باشیم؟سخن می گویید همیشه حضور داشته باشیم؟سخن می گویید همیشه حضور داشته باشیم؟

    
نگذارید افکار برای خود مکانی انتخاب کنند، در نگذارید افکار برای خود مکانی انتخاب کنند، در نگذارید افکار برای خود مکانی انتخاب کنند، در نگذارید افکار برای خود مکانی انتخاب کنند، در . . . . سکوت کنید، سکوتی عمیقسکوت کنید، سکوتی عمیقسکوت کنید، سکوتی عمیقسکوت کنید، سکوتی عمیق

در آغاز در ذهن خود در آغاز در ذهن خود در آغاز در ذهن خود در آغاز در ذهن خود . . . . ی نخواهند داشتی نخواهند داشتی نخواهند داشتی نخواهند داشتاینصورت آنها هیچ چاره ای جز خاموشاینصورت آنها هیچ چاره ای جز خاموشاینصورت آنها هیچ چاره ای جز خاموشاینصورت آنها هیچ چاره ای جز خاموش
با آن بنشینید وخود را با آن بنشینید وخود را با آن بنشینید وخود را با آن بنشینید وخود را . . . . لغاتی نظیر خدا، هستی، آرامش و یا نور بی اندیشیدلغاتی نظیر خدا، هستی، آرامش و یا نور بی اندیشیدلغاتی نظیر خدا، هستی، آرامش و یا نور بی اندیشیدلغاتی نظیر خدا، هستی، آرامش و یا نور بی اندیشید

با سکوت و رفتن به با سکوت و رفتن به با سکوت و رفتن به با سکوت و رفتن به . . . . فقط ساکت، خاموش و آگاه باشیدفقط ساکت، خاموش و آگاه باشیدفقط ساکت، خاموش و آگاه باشیدفقط ساکت، خاموش و آگاه باشید. . . . درمعنی آن غرق کنیددرمعنی آن غرق کنیددرمعنی آن غرق کنیددرمعنی آن غرق کنید
کم سخن کم سخن کم سخن کم سخن . . . . ، شما به هدف خود شناسی خود خواهید رسید، شما به هدف خود شناسی خود خواهید رسید، شما به هدف خود شناسی خود خواهید رسید، شما به هدف خود شناسی خود خواهید رسید""""هستیهستیهستیهستی""""عمق عمق عمق عمق 

آگاهی به ندای درون، جایی که نور هدایت تان آگاهی به ندای درون، جایی که نور هدایت تان آگاهی به ندای درون، جایی که نور هدایت تان آگاهی به ندای درون، جایی که نور هدایت تان بگویید، آن هم فقط بعد از بگویید، آن هم فقط بعد از بگویید، آن هم فقط بعد از بگویید، آن هم فقط بعد از 
در زمان مکالمه، شخص در سطح قرار دارد، مکانی که امواج در زمان مکالمه، شخص در سطح قرار دارد، مکانی که امواج در زمان مکالمه، شخص در سطح قرار دارد، مکانی که امواج در زمان مکالمه، شخص در سطح قرار دارد، مکانی که امواج . . . . منعکس استمنعکس استمنعکس استمنعکس است

در آغاز شما می خواهید در عمق بیشتری فرو روید و برای مدت در آغاز شما می خواهید در عمق بیشتری فرو روید و برای مدت در آغاز شما می خواهید در عمق بیشتری فرو روید و برای مدت در آغاز شما می خواهید در عمق بیشتری فرو روید و برای مدت . . . . وجود دارندوجود دارندوجود دارندوجود دارند
        ....پیوسته و خیلی سریع به سطح برنگردیدپیوسته و خیلی سریع به سطح برنگردیدپیوسته و خیلی سریع به سطح برنگردیدپیوسته و خیلی سریع به سطح برنگردید. . . . طوBنی تری در آنجا اقامت کنیدطوBنی تری در آنجا اقامت کنیدطوBنی تری در آنجا اقامت کنیدطوBنی تری در آنجا اقامت کنید

22 ، سوال، سوال، سوال، سوالنازنیننازنیننازنیننازنینالهامی از الهامی از الهامی از الهامی از  کتابکتابکتابکتاب
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        مصاحبه جان هیسلوپ با ساتیا سای بابامصاحبه جان هیسلوپ با ساتیا سای بابامصاحبه جان هیسلوپ با ساتیا سای بابامصاحبه جان هیسلوپ با ساتیا سای بابا
        آقای کاستوریآقای کاستوریآقای کاستوریآقای کاستوری: : : :  بابا بابا بابا بابامترجِممترجِممترجِممترجِم

        

        
        

 . . . . ، آگاه از هستی خودش، آگاه از هستی خودش، آگاه از هستی خودش، آگاه از هستی خودش""""هستهستهستهست"""" آگاه از اینکه  آگاه از اینکه  آگاه از اینکه  آگاه از اینکه .انسان خودآگاه استانسان خودآگاه استانسان خودآگاه استانسان خودآگاه است: : : : سوالسوالسوالسوال
        این ضمیر آگاهی همان پایه یا مبناست و یا هنوز چیزی قبل از آن هم وجود دارد؟این ضمیر آگاهی همان پایه یا مبناست و یا هنوز چیزی قبل از آن هم وجود دارد؟این ضمیر آگاهی همان پایه یا مبناست و یا هنوز چیزی قبل از آن هم وجود دارد؟این ضمیر آگاهی همان پایه یا مبناست و یا هنوز چیزی قبل از آن هم وجود دارد؟

 

���� ������� ������� ������� ��� : : : :Tضمیر آگاهی، در مرحلTضمیر آگاهی، در مرحلTضمیر آگاهی، در مرحلTآگاهِی خداوند پایه استآگاهِی خداوند پایه استآگاهِی خداوند پایه استآگاهِی خداوند پایه است. . . . اول آگاهِی خداوند استاول آگاهِی خداوند استاول آگاهِی خداوند استاول آگاهِی خداوند است. . . . م استم استم استم است دّو دّو دّو دّوضمیر آگاهی، در مرحل....        
        

         یکی از ریشه های سردرگمی در واقع این است که همه چیز ساخته ذهن است، ساخته ذهنِ چه کسی؟ یکی از ریشه های سردرگمی در واقع این است که همه چیز ساخته ذهن است، ساخته ذهنِ چه کسی؟ یکی از ریشه های سردرگمی در واقع این است که همه چیز ساخته ذهن است، ساخته ذهنِ چه کسی؟ یکی از ریشه های سردرگمی در واقع این است که همه چیز ساخته ذهن است، ساخته ذهنِ چه کسی؟::::سوالسوالسوالسوال
 

        ....بله، ذهن استبله، ذهن استبله، ذهن استبله، ذهن است: : : : ��� ������� ������� ������� ����
 

هایش می هایش می هایش می هایش می  من است که جنگ را با تمامی وحشت من است که جنگ را با تمامی وحشت من است که جنگ را با تمامی وحشت من است که جنگ را با تمامی وحشتولی سوامی، چطور چنین چیزی امکان دارد؟ آیا ذهِنولی سوامی، چطور چنین چیزی امکان دارد؟ آیا ذهِنولی سوامی، چطور چنین چیزی امکان دارد؟ آیا ذهِنولی سوامی، چطور چنین چیزی امکان دارد؟ آیا ذهِن: : : : سوالسوالسوالسوال
        ....سازد؟ من توانایی چنین اعمالی را در خودم نمی بینمسازد؟ من توانایی چنین اعمالی را در خودم نمی بینمسازد؟ من توانایی چنین اعمالی را در خودم نمی بینمسازد؟ من توانایی چنین اعمالی را در خودم نمی بینم

 

کنید، دنیا کنید، دنیا کنید، دنیا کنید، دنیا وقتی که شما به آن فکر نمیوقتی که شما به آن فکر نمیوقتی که شما به آن فکر نمیوقتی که شما به آن فکر نمی. . . . داردداردداردداردوقتی که شما به دنیا فکر می کنید، دنیا برای شما وجود وقتی که شما به دنیا فکر می کنید، دنیا برای شما وجود وقتی که شما به دنیا فکر می کنید، دنیا برای شما وجود وقتی که شما به دنیا فکر می کنید، دنیا برای شما وجود : : : : ��� ������� ������� ������� ����
        ....برای شما وجود نداردبرای شما وجود نداردبرای شما وجود نداردبرای شما وجود ندارد

        

آیا جنگ فقط به خاطر آگاهی من از آن وجود آیا جنگ فقط به خاطر آگاهی من از آن وجود آیا جنگ فقط به خاطر آگاهی من از آن وجود آیا جنگ فقط به خاطر آگاهی من از آن وجود ! ! ! !  وقتی که من به دنیا فکر نمی کنم دنیا در ضمیر آگاهی من وجود ندارد وقتی که من به دنیا فکر نمی کنم دنیا در ضمیر آگاهی من وجود ندارد وقتی که من به دنیا فکر نمی کنم دنیا در ضمیر آگاهی من وجود ندارد وقتی که من به دنیا فکر نمی کنم دنیا در ضمیر آگاهی من وجود ندارد::::سوالسوالسوالسوال
        دارد؟ ولی جنگ یک شروعی داشته است، چطور می شود که شروعِ آن فقط به علت ذهن من باشد؟دارد؟ ولی جنگ یک شروعی داشته است، چطور می شود که شروعِ آن فقط به علت ذهن من باشد؟دارد؟ ولی جنگ یک شروعی داشته است، چطور می شود که شروعِ آن فقط به علت ذهن من باشد؟دارد؟ ولی جنگ یک شروعی داشته است، چطور می شود که شروعِ آن فقط به علت ذهن من باشد؟
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تا زمانی که ذهن وجود دارد، امکان تا زمانی که ذهن وجود دارد، امکان تا زمانی که ذهن وجود دارد، امکان تا زمانی که ذهن وجود دارد، امکان . . . . در مرحله ای که توهستی، برایت امکان نخواهد داشت که این را بفهمیدر مرحله ای که توهستی، برایت امکان نخواهد داشت که این را بفهمیدر مرحله ای که توهستی، برایت امکان نخواهد داشت که این را بفهمیدر مرحله ای که توهستی، برایت امکان نخواهد داشت که این را بفهمی    ::::��� ������� ������� ������� ����

. . . . وقتی که افکار متوقف  شوند، ذهنی هم وجود نخواهد داشتوقتی که افکار متوقف  شوند، ذهنی هم وجود نخواهد داشتوقتی که افکار متوقف  شوند، ذهنی هم وجود نخواهد داشتوقتی که افکار متوقف  شوند، ذهنی هم وجود نخواهد داشت. . . . آن را به وضوح درک کردآن را به وضوح درک کردآن را به وضوح درک کردآن را به وضوح درک کردندارد که ذهن و فعالیت های ندارد که ذهن و فعالیت های ندارد که ذهن و فعالیت های ندارد که ذهن و فعالیت های 
حال افکار تو به آمریکا رفته اند حال افکار تو به آمریکا رفته اند حال افکار تو به آمریکا رفته اند حال افکار تو به آمریکا رفته اند . . . . افکار را دنبال نکن، آنوقت دنیا برای تو بوجود نخواهد آمدافکار را دنبال نکن، آنوقت دنیا برای تو بوجود نخواهد آمدافکار را دنبال نکن، آنوقت دنیا برای تو بوجود نخواهد آمدافکار را دنبال نکن، آنوقت دنیا برای تو بوجود نخواهد آمد.  .  .  .  ذهن، دسته ای از افکار استذهن، دسته ای از افکار استذهن، دسته ای از افکار استذهن، دسته ای از افکار است

اگر تو هم اکنون این افکار را دنبال کنی و به آمریکا اگر تو هم اکنون این افکار را دنبال کنی و به آمریکا اگر تو هم اکنون این افکار را دنبال کنی و به آمریکا اگر تو هم اکنون این افکار را دنبال کنی و به آمریکا . . . . و بر روی مشکUت آنجا متمرکز شده اند اما اینها فقط افکار هستندو بر روی مشکUت آنجا متمرکز شده اند اما اینها فقط افکار هستندو بر روی مشکUت آنجا متمرکز شده اند اما اینها فقط افکار هستندو بر روی مشکUت آنجا متمرکز شده اند اما اینها فقط افکار هستند
        ....بروی، آنها دنیا را برای تو به وجود خواهند آوردبروی، آنها دنیا را برای تو به وجود خواهند آوردبروی، آنها دنیا را برای تو به وجود خواهند آوردبروی، آنها دنیا را برای تو به وجود خواهند آورد

        

آیا منظور سوامی این است که یک شخص باید فقط شاهد افکاری که در ذهن او می گذرد باشد ودر آیا منظور سوامی این است که یک شخص باید فقط شاهد افکاری که در ذهن او می گذرد باشد ودر آیا منظور سوامی این است که یک شخص باید فقط شاهد افکاری که در ذهن او می گذرد باشد ودر آیا منظور سوامی این است که یک شخص باید فقط شاهد افکاری که در ذهن او می گذرد باشد ودر : : : : سوالسوالسوالسوال
        مورد آنها هیچ کاری نکند؟مورد آنها هیچ کاری نکند؟مورد آنها هیچ کاری نکند؟مورد آنها هیچ کاری نکند؟

        

. . . . فقط خداستفقط خداستفقط خداستفقط خداست. . . . د، سپس به وجود آمدن دنیا برای شما روشن خواهد شدد، سپس به وجود آمدن دنیا برای شما روشن خواهد شدد، سپس به وجود آمدن دنیا برای شما روشن خواهد شدد، سپس به وجود آمدن دنیا برای شما روشن خواهد شدوقتی که ذهن از بین برووقتی که ذهن از بین برووقتی که ذهن از بین برووقتی که ذهن از بین برو. . . . دقیقادقیقادقیقادقیقا: : : : ��� ������� ������� ������� ����
        ....او را نزدیک نگه دار سپس موضوع دنیا حل خواهد شداو را نزدیک نگه دار سپس موضوع دنیا حل خواهد شداو را نزدیک نگه دار سپس موضوع دنیا حل خواهد شداو را نزدیک نگه دار سپس موضوع دنیا حل خواهد شد. . . . او را بچسباو را بچسباو را بچسباو را بچسب. . . . فقط خدافقط خدافقط خدافقط خدا

        

من همیشه به سوامی به عنوان من همیشه به سوامی به عنوان من همیشه به سوامی به عنوان من همیشه به سوامی به عنوان . . . . فکر من همیشه بر روی سوامی استفکر من همیشه بر روی سوامی استفکر من همیشه بر روی سوامی استفکر من همیشه بر روی سوامی است! ! ! ! سوامی، من خدا را می چسبمسوامی، من خدا را می چسبمسوامی، من خدا را می چسبمسوامی، من خدا را می چسبم: : : : سوالسوالسوالسوال
        . . . . در جایی دیگر اما ذهن من از بین نرفته استدر جایی دیگر اما ذهن من از بین نرفته استدر جایی دیگر اما ذهن من از بین نرفته استدر جایی دیگر اما ذهن من از بین نرفته استاینکه او در قلب من است می نگرم و نه اینکه او در قلب من است می نگرم و نه اینکه او در قلب من است می نگرم و نه اینکه او در قلب من است می نگرم و نه 

        

        ....داشتن اعتماد به نفس قوی مهم استداشتن اعتماد به نفس قوی مهم استداشتن اعتماد به نفس قوی مهم استداشتن اعتماد به نفس قوی مهم است. . . . آن هم بوقوع خواهد پیوستآن هم بوقوع خواهد پیوستآن هم بوقوع خواهد پیوستآن هم بوقوع خواهد پیوست: : : : ��� ������� ������� ������� ����
        

ذهن من آقای کاستوری و سوامی ذهن من آقای کاستوری و سوامی ذهن من آقای کاستوری و سوامی ذهن من آقای کاستوری و سوامی . . . . من هیچ مشکلی ندارم ببینم که ذهن من دنیای شخصی مرا می سازدمن هیچ مشکلی ندارم ببینم که ذهن من دنیای شخصی مرا می سازدمن هیچ مشکلی ندارم ببینم که ذهن من دنیای شخصی مرا می سازدمن هیچ مشکلی ندارم ببینم که ذهن من دنیای شخصی مرا می سازد: : : : سوالسوالسوالسوال
ایی را به ذهن می فرستد و سپس مفاهیمی را شکل ایی را به ذهن می فرستد و سپس مفاهیمی را شکل ایی را به ذهن می فرستد و سپس مفاهیمی را شکل ایی را به ذهن می فرستد و سپس مفاهیمی را شکل را به من می شناساند فقط به این دلیل که حواس پیام هرا به من می شناساند فقط به این دلیل که حواس پیام هرا به من می شناساند فقط به این دلیل که حواس پیام هرا به من می شناساند فقط به این دلیل که حواس پیام ه

توانم ساختن چیز بزرگی مانند جنگ توانم ساختن چیز بزرگی مانند جنگ توانم ساختن چیز بزرگی مانند جنگ توانم ساختن چیز بزرگی مانند جنگ ولی من نمیولی من نمیولی من نمیولی من نمی. . . . ی وجود خارجی می دهدی وجود خارجی می دهدی وجود خارجی می دهدی وجود خارجی می دهدمی دهد و به آقای کاستوری و سواممی دهد و به آقای کاستوری و سواممی دهد و به آقای کاستوری و سواممی دهد و به آقای کاستوری و سوام
        ....که خارج از دنیای شخصی من است را درک کنمکه خارج از دنیای شخصی من است را درک کنمکه خارج از دنیای شخصی من است را درک کنمکه خارج از دنیای شخصی من است را درک کنم

        

        ....وقتی که ذهن از بین برود و دنیا هم برود، خداوند نیز وجود نداردوقتی که ذهن از بین برود و دنیا هم برود، خداوند نیز وجود نداردوقتی که ذهن از بین برود و دنیا هم برود، خداوند نیز وجود نداردوقتی که ذهن از بین برود و دنیا هم برود، خداوند نیز وجود ندارد: : : : ��� ������� ������� ������� ����
        

 )My Baba and I ( ( ( (بابای من و خودبابای من و خودبابای من و خودبابای من و خود: : : :  کتاب کتاب کتاب کتابازازازاز

        ))))Dr. John S. Hislop ( ( ( (دکتر جان هیسلوپدکتر جان هیسلوپدکتر جان هیسلوپدکتر جان هیسلوپ
                                                                 227     و و و و226: : : : صفحاتصفحاتصفحاتصفحات
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        شما نمی توانید به دو ارباب خدمت کنیدشما نمی توانید به دو ارباب خدمت کنیدشما نمی توانید به دو ارباب خدمت کنیدشما نمی توانید به دو ارباب خدمت کنید
            

  
            
  

او می گوید از اینکه در حال بودن او می گوید از اینکه در حال بودن او می گوید از اینکه در حال بودن او می گوید از اینکه در حال بودن . . . . خانمی راجع به تمرین مدیتیشن ها به خصوص مدیتیشن اعتماد صحبت می کندخانمی راجع به تمرین مدیتیشن ها به خصوص مدیتیشن اعتماد صحبت می کندخانمی راجع به تمرین مدیتیشن ها به خصوص مدیتیشن اعتماد صحبت می کندخانمی راجع به تمرین مدیتیشن ها به خصوص مدیتیشن اعتماد صحبت می کند
خود بودن را تجربه می کند بسیار خوشحال است چرا که در آن حالت او مجبور نیست  که نقشی را ایفا کند و خود بودن را تجربه می کند بسیار خوشحال است چرا که در آن حالت او مجبور نیست  که نقشی را ایفا کند و خود بودن را تجربه می کند بسیار خوشحال است چرا که در آن حالت او مجبور نیست  که نقشی را ایفا کند و خود بودن را تجربه می کند بسیار خوشحال است چرا که در آن حالت او مجبور نیست  که نقشی را ایفا کند و یا در یا در یا در یا در 

        ....یا رقابت کند و می تواند فقط باشدیا رقابت کند و می تواند فقط باشدیا رقابت کند و می تواند فقط باشدیا رقابت کند و می تواند فقط باشد
  

 بله، مانند این  است که ظواهر شما به کنار رفته، آن کسی که شما فکر می کنید هستید ::::ساتیامساتیامساتیامساتیام
کنند شما هستید به کنار رفته و شما در حالِت طبیعِی به کنار رفته، آن کس که دیگران فکر می 

آیا می توانید تصور کنید که تواِن این را داشتید که همیشه در این حالت زندگی . بودن هستید
  .کنید؟ چقدر زندگی، صلح آمیز و شاد خواهد شد

ما داده اند، وقتی که مدیتیشن اعتماد را انجام می دهید، به دلیل آن قولی که در زمان تولد به ش
شما اعتماد می کنید که برای به انجام رساندن کاری نیازی به افکار نیست، . اعتماد می کنید

آیا . بنابراین، هنگامی که افکار می آیند، این قول را به یاد می آورید و بی حرکت باقی می مانید
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، کشد و یا به شما ِنق می زندهزاران بچه دارند؟ هر فکری که دامِن تان را می  می دانید که اکثر مردم
هر زمان که افکار تکراری دارید، در حال مراقبت از بچه . هنوز رشد نکرده و بالغ نشده است

  .بهترین راه ساکت کردن یک بچه چیست؟ توجه نکردِن به اوست. هایتان هستید
ست جز داریم نی" خود"هیچ راهی برای تماس با سرچشمT اصلی یا صلحی که همT ما در درون 

ساتیام در اینجا (. اینکه ما در سکوت باشیم و با ذهن نرویم

برای همین است که ما . )اشاره به ناحیT قلب خود  می کند
متدهای بسیاری در اینجا داریم تا به ما کمک کند که 

ما در . ماهیت ذهن و شیوه های نرفتن با آن را بفهمیم
ریک تح طوِل زندگی مان با ذهن رفته و به تUطم و

هایی که ذهن مسبب آن است عادت کرده ایم، تا حدی 
Uطبیعی " که دیگر آگاهی خود را از اینکه این حالت اص

  . این حالت طبیعی ما نیست که آشفته باشیم. نیست، از دست داده ایم
ما در اجتماعی زندگی می کنیم که می گوید ذهن و افکار قدرت دارند و ما باید قادر باشیم که 

در این راه، این راهی که من از آن صحبت می کنم، ذهنی که با دروغ و . ر کنیمخوب فک
ما باید دروغ ها را رها . باورهایی که اصUً حقیقت ندارند پر شده، یک مانع دست و پا گیر است

  .کنیم و بله سخت است اگر ندانید که شما دارید چه کار می کنید
  

 من می خواهم امشب به خصوص با تو کار کنم ::::ساتیام خطاب به خانمی در کUس می گویدساتیام خطاب به خانمی در کUس می گویدساتیام خطاب به خانمی در کUس می گویدساتیام خطاب به خانمی در کUس می گوید
  .برای اینکه تو خیلی خیلی در بارv این موضوع جدی هستی

است ولی فعUً تصور کن که در آن " حقیقت"آنچه که من به تو خواهم گفت . چشم هایت را ببند
تماد اگر اع. زمان که ما متولد شدیم، نیرویی به صورت یک قوِل خفته، در درون ما بوده است

 و بنابراین ما در اینجا می نشینیم. کنیم که این نیرو از همه چیز مراقبت خواهد کرد، ما آزاد هستیم
ما قول را به خاطر می آوریم؛ ما اعتماد می کنیم و نسبت به . اجازه می دهیم که افکار بی آیند
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به محض . هیم دادحال برای چند دقیقه این کار را انجام خوا. افکار، بی حرکت باقی می مانیم
اینکه فکری آمد، به یاد داشته باش که اعتماد کنی و قول را به خاطر بیاور و فقط ساکت و آرام 

 .باش
  

 
        

        ).).).).مدیتیشن، چند دقیقه ای ادامه پیدا می کندمدیتیشن، چند دقیقه ای ادامه پیدا می کندمدیتیشن، چند دقیقه ای ادامه پیدا می کندمدیتیشن، چند دقیقه ای ادامه پیدا می کند((((

  
  

من نمی دانم چند نفر از شما با این .  به آرامی چشمانتان را باز کنید::::ساتیام ادامه می دهدساتیام ادامه می دهدساتیام ادامه می دهدساتیام ادامه می دهد
ی دارید که وقتی رها می کنید و تسلیم می شوید همه چیز به درستی پیش می واقعیت آشنای

. دلیل آن این است که برای یک لحظه، شما بدون آنکه بدانید به آن قول اعتماد می کنید. رود
صخرv آن آویزان است ُهل داده با این حال معموBً تا وقتی که به لب پرتگاهی  که یک پایمان از 

 ذهن از فعالیت باز می ایستد و در آن لحظه ای که ما رها می کنیم،. ار نیستیمنشویم، دست برد
  .قول، فعال می شود

این ابزاری که من به شما می دهم بسیار ساده است و بعضی از شما حتی ممکن است به آن 
ساتیام واقعًا راجع به چه صحبت می کند؟ آه، اگر : شما ممکن است از خودتان بپرسید. بخندید

اگر شما فقط   ! ما می دانستید که چه رازی در اینجا در حال فاش شدن یا آشکار شدن استش
آیا این ابلهانه نیست که ما یک زندگِی پر هرج و مرج را سپری کرده و در پایان ! می دانستید

و یا بمیریم در حالیکه در تمام مدت، ما این قول را با خود داشته ایم ولی یا از آن آگاه نبوده ایم 
با خودتان آن را تمرین کنید . در این اتاق در بارv آن به ما گفته شده و ما به آن گوش نکرده ایم

  .تا درستِی آن به شما ثابت شود
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وقتی که شما این راز را بدانید، به آن اعتماد کنید و به آن ایمان داشته باشید، آن وقت آن، قولی  
هر چه بیشتر به آن قول اعتماد .  را فعال می کندکه در حال حاضر وجود دارد ولی خفته است
  .کنید، بیشتر نتیجT این تماس را خواهید دید

، )ساتیام اشاره به افراِد کUس می کند ( و بدن های دیگر)ساتیام اشاره به بدنش می کند(در زماِن تولِد این بدن 
ل، فعال شده و از همه چیز مراقبت اگر ما افکار را برنگزینیم قو. یک قول پنهانی به ما داده شده است

  .  خواهد شد
این در زندگی من حقیقت داشته است و . این یک اسطوره یا افسانه نیست، این حقیقت است

همینطور هم برای بسیاری دیگر از افراد که در سکوت در مکان های دیگری مانند هندوستان یا 
، چیزها به طور طبیعی "ض و رحمت الهیفی"توسط زندگی کردن با این . هیمالیا به سر می برند
من نمی گویم که در فرهنگ غرِب ما، با شیوv  زندگی ُمدرنی که داریم، . به سوی آنها می آیند

چیزی که من می گویم این . نیاز داریم که یک جا در سکوت بنشینیم و این کار را انجام دهیم
 انتان مراقبت می کنید، کاِر خانه می کنیداست که در طوِل روز همینطور که کار می کنید، از فرزند

هر زمان که با دسته ای از . و یا حتی رانندگی می کنید، باید این قول را به خاطر داشته باشید
افکار مواجه شدید؛ افکاری که من آنها را بچه هایی که هرگز رشد نمی کنند می نامم، برگردید و 

چرا شما باید این کار را انجام دهید؟ برای اینکه این . دقول را به یاد بیاورید و به آن اعتماد کنی
اگر از آن بهره مند نشوید، . قول، به خودِی خود پشتکاری ندارد که خودش را به شما نشان دهد

از افکاری که برای کارهای روزانT تان Bزم است استفاده کنید، . از وجود آن بی خبر خواهید ماند
این کار را . که تکراری و آزار دهنده است، از آن قول بهره مند شویدولی در مقابِل هرگونه فکری 

آیا من این را بخورم یا آن را؟ آیا من به : حتی برای افکار دنیوی انجام دهید، افکاری از قبیل
اینجا بروم یا به آنجا؟ فقط راحت بنشینید و ببینید که آیا این قدرت درون شما، شما را در زماِن 

  ان درست خواهد برد یا نه؟درست و به مک
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پس شما می گویید که رهایش کنیم و از همه چیز به طور طبیعی مراقبت : خانمی می پرسد
  .خواهد شد

  
فردا وقتی که شما خودتان می گویید که من از .  من از شما نمی خواهم که رهایش کنید::::ساتیامساتیامساتیامساتیام

 زی که من به شما می گویماما چی. دیگر رهایش خواهم کرد، آن پیشنهادی از طرف ذهن است
یک . قولی وجود دارد که اگر ما به آن اعتماد کنیم، از همه چیز مراقبت خواهد شد. حقیقت است

نیروی همه جا حاضر، به همه چیز آگاه و قادر مطلق وجود دارد که خفته است مگر اینکه شما 
بسیاری از مردم . ا کنیم نیستپس فقط تصمیم گرفتِن اینکه ره. راز ماندِن بر آن اعتماد را بدانید

بیشتر مثل . این کار را می کنند و بUفاصله پس از دو دقیقه دوباره آن را به دوش می کشند
این یک آسایش، یک احساِس در خانه . همان چیزی است که یکی از شما در اوایل جلسه گفت

 کجا که می روید، با خود شما این خانه را به هر. بودن است، چرا که شما خانه را پیدا کرده اید
  .می برید

با . یک آگاهی وجود دارد که به محض به کارگیرِی آن، نتیجه اش را دیده و متقاعد می شوید
شما یکی از آن افراد نادری می شوید . انجام این کار، شما در جامعه، به فانوسی از نور تبدیل می شوید

دلیل آن این است که این قول حقیقتًا . ارندنیاز به انرژی پر هرج و مرج در اطراف خود ندکه 
این خیلی با شکوه است و خبر خوش این است که این قول . این حقیقتًا وجود دارد. وجود دارد

  .در درون هر یک از ماست
  پس چرا ما از این قول استفاده نمی کنیم حتی زمانی که آن را کشف می کنیم؟

بسیاری از مردم . نبالش می گردیم را داشته باشیمبرای اینکه حاضر نیستیم آن صلحی که به د
صلح برای آنها یک افسانه . به دنبال صلح می گردند ولی در هر مرحله از راه مانِع آن می شوند

ای کاش من صلح و آرامش : مردم می گویند" مثU. شده است، چیزی پیش پا افتاده شده است
وقتی که ما . ولی این صلح همواره وجود دارد. داشتم ولی در حال حاضر می خواهم نا آرام باشم

یکی . با تمام وجود آرزوی صلح داریم، باید گوش به زنگ و هوشیار باشیم که آن را بر هم نزنیم
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من نمی گویم که به خدا ،یا به . از راه های حمایت کردن از صلح و آرامش ما، اعتماد کردن است
چیزی که من می گویم این است .  ذهنی اعتماد کنیداین و آن، یا به چیزی متغیر و یا یک باور

این دعوتی به جUل و شکوه . که شما به آن قول اعتماد کنید و ببینید که چه اتفاقی می افتد
با این حال، نکتة طنزآمیز این است که فقط تعداد معدودی از مردم . است، دعوتی به یک ضیافت

این به خاطر عادات، . رج و مرج صف کشیده انداما همه برای ه. به این دعوت پاسخ می دهند
  .....تصورات و اعتقادات است

  
        ....خانمی راجع به روان بودن در رونِد چیزها یا حالت فیض و رحمت صحبت می کندخانمی راجع به روان بودن در رونِد چیزها یا حالت فیض و رحمت صحبت می کندخانمی راجع به روان بودن در رونِد چیزها یا حالت فیض و رحمت صحبت می کندخانمی راجع به روان بودن در رونِد چیزها یا حالت فیض و رحمت صحبت می کند

  
 وقتی که زندگی شما خود به خود جاری شود، همانطور که گفتید شما در ریتم یا روند یا ::::ساتیامساتیامساتیامساتیام

تنها چیزی که ما می دانیم . صU نمی دانیم که خود به خود یعنی چهالبته اکثر ما ا. رحمت هستید
این تنها چیزی است . این است که برای زنده ماندن تUش کنیم و به زندگی مان اضافه کنیم و غیره

این تقصیر هیچ . که به ما آموخته اند، این هرج و مرج کیهانی است که همواره رخ می داده است
دیگر بستگی به خودمان دارد که حقیقت را شنیده، آن را به چنگ گرفته و بنابراین، . کس نیست

  .سپس با آن شروع به دویدن کنیم و اکثرًا این کار را نمی کنند زیرا این کاِر بسیار ساده ایست
  

مردی راجع به جستجویش برای علم صحبت می کند و اینکه چگونه دوست دارد بیشتر و بیشتر بیاموزد ولی مردی راجع به جستجویش برای علم صحبت می کند و اینکه چگونه دوست دارد بیشتر و بیشتر بیاموزد ولی مردی راجع به جستجویش برای علم صحبت می کند و اینکه چگونه دوست دارد بیشتر و بیشتر بیاموزد ولی مردی راجع به جستجویش برای علم صحبت می کند و اینکه چگونه دوست دارد بیشتر و بیشتر بیاموزد ولی 
        .... این کUس بسیار به او کمک کرده است این کUس بسیار به او کمک کرده است این کUس بسیار به او کمک کرده است این کUس بسیار به او کمک کرده استآمدِن بهآمدِن بهآمدِن بهآمدِن به

  
اما خوشحالم که شما به این .  من، این کار را جمع کردِن بیشتر و بیشتِر عقاید می نامم::::ساتیامساتیامساتیامساتیام

شما از وقتی . جا می آیید برای اینکه به آن تعادل داده و زندگی همه اش در مورد تعادل است
ما چه بوده است؟ چه چیزی برای شما تغییر که به این کUس آمده اید، چه آموخته اید؟ درک ش

  ).ساتیام از همان مرد می پرسد (کرده است؟
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  .فرصت می کنم که به من نگاه کنم: آن مرد می گوید

  
   آیا منظورتان از نگاه کردِن به من، نگاه کردِن به ذهن است؟::::ساتیامساتیامساتیامساتیام

  
  .بینم که به کجا باید بروماز این کUس یاد گرفته ام که به من نگاه کنم و ب: او جواب می دهد

  
من به خودم نگاه می کنم و حاB می دانم که به : وقتی شما می گویید که.  این کافی نیست::::ساتیامساتیامساتیامساتیام

  .من از فردا دیگر مشروب نمی خورم: کجا باید بروم، مثل این می ماند که یک آدم الکلی بگوید
م که شما قلبی از جنس طU من نمی دانم شما در این باره چقدر جدی هستید، ولی می دان

را " حقیقت"دارید و آن چیزی است که شما را به مکان هایی می آورد که در آنجا می توانید 
البته اگر شما واقعًا واقعًا خواهان آزادی هستید و نمی خواهید که بازی کنید و وقت . ببینید

هتر است که به این جا خیلی ب: خودتان را مانند قبل تلف کنید، توصیT من به شما این است
دلیل آن این است که آزادی، در . نیایید ولی تمرین کنید تا اینکه به اینجا بیایید و تمرین نکنید

من دوست دارم که شما برای یک هفته، . تمرین کردن است و نه آنقدر در تکراِر شنیدن آن
من به . ه اید را انجام دهیدتمرین اعتماد، یا استاپ و یا هر تمریِن دیگری که در اینجا یاد گرفت

  ... خصوص به شما مدیتیشِن استاپ را توصیه می کنم و ما آBن همگی آن را انجام خواهیم داد
        

به نگاه کردن به هر .  چشمانتان را نیمه باز نگه دارید::::ساتیام خطاب به همان مرد می گویدساتیام خطاب به همان مرد می گویدساتیام خطاب به همان مرد می گویدساتیام خطاب به همان مرد می گوید
فقط . دِن هر فکری توقف کنیدچیزی که به آن نگاه می کنید، ادامه دهید و فقط در مقابِل خوان

  .خالی باشید، یک صفحT سفید باشید
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        ).).).).مدیتیشن، چند دقیقه ای ادامه پیدا می کندمدیتیشن، چند دقیقه ای ادامه پیدا می کندمدیتیشن، چند دقیقه ای ادامه پیدا می کندمدیتیشن، چند دقیقه ای ادامه پیدا می کند((((

  
   حاB به من بگویید، آیا قادر بودید که برای چند لحظه با ذهن نروید؟ ::::ساتیام از همان مرد می پرسدساتیام از همان مرد می پرسدساتیام از همان مرد می پرسدساتیام از همان مرد می پرسد

  
، من قادر بودم که حتی بیشتر از چند با تشکر از تمام جلساِت قبلی در اینجا: مرد پاسخ می دهد
  .لحظه با ذهن نروم

  
 در طول روز، فقط این احساسی را که اینجا داشتید را نگه دارید، زیرا اگر شما این دعوِت ::::ساتیامساتیامساتیامساتیام

باور نکردنی را نادیده بگیرید، به دوگانگی پر هرج و مرج شدیدی خوش آمد گفته و آن را دعوت 
ما نمی . ما واقعًا واقعًا نمی توانیم. ی توانیم به دو ارباب خدمت کنیماز این جهت ما نم. می کنید

اگر شما به طور جدی به دنبال . توانیم به هر هوِس ذهن خدمت کنیم و درخواسِت صلح کنیم
من به شما می گویم که رسیدِن خود را به . آزادی و صلح هستید نمی توانید این کار را بکنید

سیار ابلهانه خواهد بود که سات، چیت، آناندا باشیم که به معنی حقیقت، این ب. تاخیر نیاندازید
  .همانطور که همT ما این کار را کرده ایم. رفتار کنیم آگاهی و شادِی جاودان است و مانند یک ابله

ببینید، من با . شما یک شاگرد قدیمی هستید و بنابراین من می توانم اینگونه با شما صحبت کنم
ر بسیار دارم تا اینکه به جایی برسد که فکر کنم شما آماده هستید، آنوقت از شما همT شما صب

اگر شما شروع . اینک زمان آن رسیده است که بپرید. خواهم پرسید که تصمیم تان را بگیرید
کنید که به آنچه که شنیدید عمل کنید، منفعت آن برای شما بیشتر خواهد بود و اگر نکنید، 

  . تاخیر انداخته ایدرسیدن خود را به
  

  .امروز من اینجا را با این احساس که گذشته ام دیگر مرا رنج نخواهد داد، ترک می کنم: او می گوید
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 وقتی که شما دیگر گذشتT خود را با خود ::::ساتیامساتیامساتیامساتیام
حمل نکنید، گذشتT شما تا ابد شما را آزار 

وقتی که شما داستان تان را رها . نخواهد داد
دوباره اینجا و . ان را رها کرده ایدکنید، داستان ت

بپرید، اعتماد : حاB، دعوت نامT به شما این است
شما . کنید و این رسیدن را به تاخیر نیاندازید

ممکن است هزاران بهانه برای خودتان بیاورید که 
چرا نباید  به آنجا برسید، و من به شما می گویم 

  . ذهن خودتان برای پنج دقیقه متوقف کنیدفقط داستان تان را در...... که رهایش کنید
  

  .، یاد گرفته ها را رها می کند"خردمند"من می دانم که : خانمی می گوید
  

این دقیقًا همان روالی است که .  بله خردمند یاد گرفته ها را رها می کند، آنها یاد نمی گیرند::::ساتیامساتیامساتیامساتیام
 خود انباشته ایم که سؤهاضمه گرفته ایم، ما آنقدر به وسیلT حس هایمان چیز در. ما انجام می دهیم

متصل هستید، شما " تمام آگاه"وقتی شما به . ما غافل از این هستیم که یادگیری هم حدی دارد
دانش دنیوی، رفتن از نقطه آ به نقطT ب است ولی . دیگر به دانِش دنیوی نیازی ندارید، واقعًا ندارید

ین در معرض هر بیماری، اختUف و نا هم آهنگی نیز این دانش همچن. شما را دنبال نخواهد کرد
من امشب فقط به شما یاد آور می شوم که حق تقدم را به این سرچشمه ای که ما همه . هست

ما مUقاِت . بسیاری از شما در درجات مختلف با آن آشنایی دارید. در درون خودمان داریم بدهید
آن تعداد از شما در میان هزاران هزار نفر که . ایمرا مدت هاست که به تاخیر انداخته " خود"با 

این کشِش . انتخاب کرده اید به این جمع بیایید، به خاطر یک کشِش درونی به اینجا می آیید
  .درونی از دیگران به عنوان یک وسیله استفاده می کند و شما را به اینجا می آورد

  .تان است بدون هیچ نقابی"خود"پس این بازِی دیدِن 



د �������                                                       14  ا
د � 1389 

  
خانمی با جزئیات فراوان در مورد اینکه یاد گرفته است که بدِن خود را شفا بدهد و در مورد مراحل رها کردن خانمی با جزئیات فراوان در مورد اینکه یاد گرفته است که بدِن خود را شفا بدهد و در مورد مراحل رها کردن خانمی با جزئیات فراوان در مورد اینکه یاد گرفته است که بدِن خود را شفا بدهد و در مورد مراحل رها کردن خانمی با جزئیات فراوان در مورد اینکه یاد گرفته است که بدِن خود را شفا بدهد و در مورد مراحل رها کردن 

        ....یادگرفته ها صحبت می کندیادگرفته ها صحبت می کندیادگرفته ها صحبت می کندیادگرفته ها صحبت می کند

  
 آیا شما می دانید رها کردن یادگرفته ها یعنی چه؟ یعنی رها کردن تمام بار یا چمدان ::::ساتیامساتیامساتیامساتیام

ا چیست؟ آنها بچه های کوچک در ذهن شما آیا شما می دانید که داستان های شم. های شما
این بچه های کوچک دائما، دشمنی های غیر ضروری را مطرح می کنند که گوش کردن . هستند

وقتی که شما به بدن خوراک داده و اطUعات را در ذهن . و عمل کردِن به آنها انرژی می برد
ید می بندید، محال است که بیمار انباشته می کنید اما چشمان تان را به آن چه که حقیقتًا هست

دلیل آن این . این یک بیماری روانی، احساسی و یا جسمانی خواهد شد. همین و بس. نشوید
  .است که تعادلی وجود ندارد و نا متعادل است

. حواس پنج گانه ما حس چشیدن، دیدن، لمس کردن، بو کردن و شنیدن را تشکیل می دهند
ما از این پنج حواس اصUً استفاده . سطح غیر قابل لمس وجود دارندهمچنین پنج حس دیگر نیز در 

بنابراین ما تمام این دوستان متحد را به دنیای بیرون می فرستیم که آشغال به درون . نمی کنیم
. بیآورند ولی ما هنوز از حواس درونی که ما را به تعادل و سکوت دعوت می کنند استفاده نمی کنیم

ه بیشترین تکنولوژی و پیشرفت علمی را دارند، بیشتر احساس بدبختی می کنند مردم در جوامعی ک
  . زیرا اغلب، حواس آنها باید برای تحقیق و جمع آوری اطUعات، از آنها بسیار دور شود

هر چه بیشتر ما برای امراض مان، درمان هایی پیدا کنیم، بیشتر بیمار خواهیم شد و بیشتر 
دلیل آن این است که آن ذهنی که در جستجوی درمان است، . وندامراض جدید پدیدار می ش

  .خودش یک ذهِن بیمار است
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 وقتی که شما این اتاق را ترک می کنید، لطفًا، حتی اگر برای یک لحظه هم ::::ساتیام اضافه می کندساتیام اضافه می کندساتیام اضافه می کندساتیام اضافه می کند
ت و آن که شده تشخیص بدهید که آن کسی که شما هستید، آن چیزی که شما فکر می کنید نیس

  .چیزی که دیگران فکر می کنند نیست، آن باBتر و فراتر از تصورات شماست
  

  "شما نمی توانید به دو ارباب خدمت کنید"چکیده ای از دی وی دی  
            2006 جوBی 11
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سپس یک روز شما در گوشه ای از بازار، خسته از سپس یک روز شما در گوشه ای از بازار، خسته از سپس یک روز شما در گوشه ای از بازار، خسته از سپس یک روز شما در گوشه ای از بازار، خسته از     ............
 می آید و از  می آید و از  می آید و از  می آید و از مردی به سوی شمامردی به سوی شمامردی به سوی شمامردی به سوی شما. . . .  نشسته بودید نشسته بودید نشسته بودید نشسته بودید............جنگیدن،جنگیدن،جنگیدن،جنگیدن،
آیا تو فUن شخص نیستی؟ مرا دنبال کن، آیا تو فUن شخص نیستی؟ مرا دنبال کن، آیا تو فUن شخص نیستی؟ مرا دنبال کن، آیا تو فUن شخص نیستی؟ مرا دنبال کن، : : : : پرسدپرسدپرسدپرسد شما میشما میشما میشما می

 قبل از اینکه شما بتوانید به  قبل از اینکه شما بتوانید به  قبل از اینکه شما بتوانید به  قبل از اینکه شما بتوانید به .........من می دانم خانT تو کجاستمن می دانم خانT تو کجاستمن می دانم خانT تو کجاستمن می دانم خانT تو کجاست
بسیاری از چیزها را از نو به شما بسیاری از چیزها را از نو به شما بسیاری از چیزها را از نو به شما بسیاری از چیزها را از نو به شما  خانه بازگردید، راهنما بایدخانه بازگردید، راهنما بایدخانه بازگردید، راهنما بایدخانه بازگردید، راهنما باید

 آن راهنما چگونه در لحظه ای کامU غیر  آن راهنما چگونه در لحظه ای کامU غیر  آن راهنما چگونه در لحظه ای کامU غیر  آن راهنما چگونه در لحظه ای کامU غیر ............یاد می دادیاد می دادیاد می دادیاد می داد
. . . . ه از جنگ و نبرد بودیده از جنگ و نبرد بودیده از جنگ و نبرد بودیده از جنگ و نبرد بودیدشما فقط خستشما فقط خستشما فقط خستشما فقط خست منتظره پیدا شد؟منتظره پیدا شد؟منتظره پیدا شد؟منتظره پیدا شد؟

ازدهام نشسته ازدهام نشسته ازدهام نشسته ازدهام نشسته  پرپرپرپر شما فقط در گوشه ای از یک بازاِر شلوغ وشما فقط در گوشه ای از یک بازاِر شلوغ وشما فقط در گوشه ای از یک بازاِر شلوغ وشما فقط در گوشه ای از یک بازاِر شلوغ و
        .........بودید و راهنما پیدا شدبودید و راهنما پیدا شدبودید و راهنما پیدا شدبودید و راهنما پیدا شد
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 تمام مراحل Bزم را برای  تمام مراحل Bزم را برای  تمام مراحل Bزم را برای  تمام مراحل Bزم را برای  درون درون درون درون""""خوِدخوِدخوِدخوِد""""بله بله بله بله ....
 ....آمدن شما فراهم می کندآمدن شما فراهم می کندآمدن شما فراهم می کندآمدن شما فراهم می کند

بودن به باز شدن هریک از شما به دلیلِ بودن به باز شدن هریک از شما به دلیلِ بودن به باز شدن هریک از شما به دلیلِ بودن به باز شدن هریک از شما به دلیلِ     شاهدشاهدشاهدشاهد
له، له، له، له، بببب. . . . عUقه، خلوص نّیت و صبرشما بسیار زیباستعUقه، خلوص نّیت و صبرشما بسیار زیباستعUقه، خلوص نّیت و صبرشما بسیار زیباستعUقه، خلوص نّیت و صبرشما بسیار زیباست

" " " " خودخودخودخود""""و و و و ) ) ) ) شخصیشخصیشخصیشخصی((((فقط یک پل فاصله بین خود فقط یک پل فاصله بین خود فقط یک پل فاصله بین خود فقط یک پل فاصله بین خود 
تمامًا همین است؛ ولی معموBً تمامًا همین است؛ ولی معموBً تمامًا همین است؛ ولی معموBً تمامًا همین است؛ ولی معموBً . . . . استاستاستاست) ) ) ) حقیقیحقیقیحقیقیحقیقی((((

پخته شدن در این راه آهسته ولی متداوم است، و پخته شدن در این راه آهسته ولی متداوم است، و پخته شدن در این راه آهسته ولی متداوم است، و پخته شدن در این راه آهسته ولی متداوم است، و 
هدف برای کسانی که چشم  خود را برروی آن هدف برای کسانی که چشم  خود را برروی آن هدف برای کسانی که چشم  خود را برروی آن هدف برای کسانی که چشم  خود را برروی آن 

        ....متمرکز می کنند، همیشه قابل رؤیت استمتمرکز می کنند، همیشه قابل رؤیت استمتمرکز می کنند، همیشه قابل رؤیت استمتمرکز می کنند، همیشه قابل رؤیت است
فقط کسانی که آمادگی دریافت دارند، می فقط کسانی که آمادگی دریافت دارند، می فقط کسانی که آمادگی دریافت دارند، می فقط کسانی که آمادگی دریافت دارند، می 

 عظمت درسی را که من طی  عظمت درسی را که من طی  عظمت درسی را که من طی  عظمت درسی را که من طی حقیقت وحقیقت وحقیقت وحقیقت و توانندتوانندتوانندتوانند
 من  من  من  من ....هفت سال گذشته ارائه داده ام ببینندهفت سال گذشته ارائه داده ام ببینندهفت سال گذشته ارائه داده ام ببینندهفت سال گذشته ارائه داده ام ببینند

خوشحالم که تو می توانی نتایج آنرا را برای خوشحالم که تو می توانی نتایج آنرا را برای خوشحالم که تو می توانی نتایج آنرا را برای خوشحالم که تو می توانی نتایج آنرا را برای 
        ....خودت بینیخودت بینیخودت بینیخودت بینی

اصلی را اصلی را اصلی را اصلی را " " " " خانهخانهخانهخانه""""ما ما ما ما  همانطور که میدانی، هر یک ازهمانطور که میدانی، هر یک ازهمانطور که میدانی، هر یک ازهمانطور که میدانی، هر یک از
در پایان هر دوران زندگی، خود در پایان هر دوران زندگی، خود در پایان هر دوران زندگی، خود در پایان هر دوران زندگی، خود . . . . فراموش کرده ایمفراموش کرده ایمفراموش کرده ایمفراموش کرده ایم

    دردردردر. . . . را درمانده و گمگشته تر از دوران قبلی می یابیمرا درمانده و گمگشته تر از دوران قبلی می یابیمرا درمانده و گمگشته تر از دوران قبلی می یابیمرا درمانده و گمگشته تر از دوران قبلی می یابیم
صورتیکه تمام مّدت ما در خانه هستیم،  ولی صورتیکه تمام مّدت ما در خانه هستیم،  ولی صورتیکه تمام مّدت ما در خانه هستیم،  ولی صورتیکه تمام مّدت ما در خانه هستیم،  ولی 
حواسمان، ما را با دنیای قابل لمس و مشاهده حواسمان، ما را با دنیای قابل لمس و مشاهده حواسمان، ما را با دنیای قابل لمس و مشاهده حواسمان، ما را با دنیای قابل لمس و مشاهده 

        ....بمباران کردهبمباران کردهبمباران کردهبمباران کرده
حال باید با چشم بصیرت ببینیم، با دست نامرئی حال باید با چشم بصیرت ببینیم، با دست نامرئی حال باید با چشم بصیرت ببینیم، با دست نامرئی حال باید با چشم بصیرت ببینیم، با دست نامرئی 
لمس کنیم وآگاهیمان بدون افکار و ماورای ذهن لمس کنیم وآگاهیمان بدون افکار و ماورای ذهن لمس کنیم وآگاهیمان بدون افکار و ماورای ذهن لمس کنیم وآگاهیمان بدون افکار و ماورای ذهن 

        ....باشدباشدباشدباشد
        ....َپس کلید، سکوت استَپس کلید، سکوت استَپس کلید، سکوت استَپس کلید، سکوت است

         با عشق با عشق با عشق با عشق                                                                            
        ساتیامساتیامساتیامساتیام                                                                                                                                                                                                                                                                            

                        2007200720072007 سِپتامبر  سِپتامبر  سِپتامبر  سِپتامبر     ....،  همراه با عکس کارت آن،  همراه با عکس کارت آن،  همراه با عکس کارت آن،  همراه با عکس کارت آن به یک جوینده به یک جوینده به یک جوینده به یک جویندهبخشی از یک نامه خصوصی از طرف ساتیامبخشی از یک نامه خصوصی از طرف ساتیامبخشی از یک نامه خصوصی از طرف ساتیامبخشی از یک نامه خصوصی از طرف ساتیام
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  عUقمند بیشتر  ام، کرده پیدا افکارم کنترل برای بیشتری توانائی ام، برگشته فلوریدا ریتریت از که زمانی از

 او . نمایم تعمق عزیزم معلم  های گفتT روی بر و روم فرو سکوت در و کنم خلوت خود درون در که  ام شده
 سریعتر شویم آگاه الهی منبع این از زودتر چه هر است واقعی" خود  "نهما نهایتًا درون ندای "گوید می

 راهنما طریق همان از شود، می شنیده خداوند صدای آنجا در روید، فرو سکوت در. کرد خواهیم پیدا استقUل

 یشپ جدیدی دنیای ، نرفتن ذهن با و افکار کنترل و  درسها این  بردن بکار با ". نمائید طلب را  وهدایت

 خوب و بد  بدون واهمه، و ترس بدون ، العمل عکس و قضاوت بدون سکوت، با دنیایی است، شده باز چشمانم

 ولی بزنم، سر کنارش و گوشه به دارم دوست و بینم می بازار در را خودم اوقات گاهی. بودن با فقط و کردن

 ریشه خود ذهن در را فکری هر  توانم می شمشیر  آن بوسیله که ، هستم مجهز حقیقت شمشیر به  اکنون

 ما چرا که کنم می سوال خود از گاهی .کنم شکافی مو را بازار  های فعالیت  واهمه و شک بدون و نموده کن
 در را عزیزم بودای  وجود و کنم می باز را چشمانم ناگهان  هستیم؟ سرگردان بازار در سال سالیان ها انسان
  من، خدای آه. است رسیده "خود "به تا کرده عبور بازار از هم او که هدد می پیام که  میکنم احساس کنارم

 !!است نهفته بازار این در رازی چه

 نوای که دهید اجازه و باشید خداوند دستان در فلوتی همچون باید شما:  که کند می تاکید همواره ساتیام

 خواهد آب را همگان قلب که شد واهدخ نواخته دلپذیری موسیقی چنان  آنگاه و شود جاری شما در خداوند

  .است همین حقیقت همه .گیرد آغوش در  را شما او که باشید منتظر و بسپارید، او به را خود. کرد

  بازار در خداوند به محض تسلیم  با گزینم، مسکن قلبم در بیشتر که کند می کمک من به افکار  کنترل

  .الهی امر  و نقش اجرای برای باشم ای وسیله همچنین و دهم انجام را روزانه های فعالیت کنم، زندگی

 من برای سفر این. کنم قدردانی و تشکر عزیزم گوروی از زبانی چه با و چگونه دانم نمی و نیستم قادر هرگز

  . کرد منقلب مرا  روان و روح  تمام که بود  انقUبی سفر یک

     گیتی فراوان، عشق      با                                                                                      
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        ....در این این دی وی دی از ذهن بودای آزاده،  میانه روی و چگونگی آرام کردن ذهن بحث می شوددر این این دی وی دی از ذهن بودای آزاده،  میانه روی و چگونگی آرام کردن ذهن بحث می شوددر این این دی وی دی از ذهن بودای آزاده،  میانه روی و چگونگی آرام کردن ذهن بحث می شوددر این این دی وی دی از ذهن بودای آزاده،  میانه روی و چگونگی آرام کردن ذهن بحث می شود
 

میانه روی به .  میانه روی چیزی نیست که ذهن بتواند آنرا  به راحتی درک کند::::ساتیام می گویدساتیام می گویدساتیام می گویدساتیام می گوید
نه افراط به اینطرف و نه افراط به آنطرف ، فقط ایستادن . ی افراط نکردن و گرفتن حد وسط استمعن

این راهی بود که به بودا نشان داده .  بر  روی دیواری که تکان نمی خورد، نه  این و نه آن بودن است
  .شد
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بودا در ابتدای راه .  شما با از بین بردن غلط ها و موقتی ها  می توانید حقیقت را درک می کنید
ریاضت های خیلی زیادی کشید  و تمام آن سختی ها  برای او موثر بودند ولی آنها نتایجی نبودند که 

چرا  که او تصور می کرد  برای پیدا کردن خدا ، خودش  و  یا  کشف . او  در ابتدا به دنبالش بود
البته تمام گام هایی که او  در . م می داددلیل درد و رنج  باید  کارهای بسیار فوق العاده زیادی انجا

  .این راه بر داشت  برای نزدیك کردن او به مرحله نهایی خودشناسی Bزم بودند
  

در فیلم بودای کوچک، بودا در مرحله نهایی با تصورات ذهنی خود روبرو شد و تنها کاری که در تمام 
او . از بین ببرد" نه آن"و " نه این"کار بردن آن مدت کرد این بود که غیر واقعیات و غلط ها را با به 

با . افکار می آمدند و می رفتند .در برابر افکار هیچ تکان نمی خورد، هیچ واکنشی نشان نمی داد
وجود اینکه بعضی از افکار ترسناک بودند، بعضی جنگ و دعوا، خشم و تضاد ایجاد می کردند و حتی 

در دنیا بودن ولی . "رند، ولی او ابدا در اسارت آن افکار نبودبرخی  از افکار  وجد  هم بوجود می آو
سالهای زیادی .  به این معنی است که به ذهن   نگاه کنید ولی بخشی از آن نباشید "برای آن نبودن

این . دلیل عدم  واکنش او نسبت به دنیا بودطول کشید تا بودا درک کند که او ذهن نیست و این 
  .ستروش، روش میانه روی ا

  

به نظر بعضی از مردم، میانه روی ممکن است به این معنی باشد که آنها  باید تارک دنیا و یا کشیش  
در  مکتب خود شناسی  اینها  هیچ . شوند"  این و  یا آن" شوند، باید  مجرد  بمانند یا اینکه  باید 

کوت و خاموشی انجام پذیر میانه روی از بین بردن واقعیت ذهن است، و  آن فقط با س. معنی ندارند
  .خاموشی به معنی تکان نخوردن در برابر افکار است.  است

  

، اگر آنها خیلی شل باشند شما . سیم های گیتار را در نظر بگیرید. مهم استمیانه روی فوق العاده 
ن مثال منظورم از ای.  با آن موسیقی بنوازید و اگر خیلی  محکم باشند  سیمها پاره می شوندنمیتوانید

نوسانات  این است که بودا در دنیا بود ولی در اسارت دنیا نبود، این روش باعث می شود که امواج و
اگر شما  فعالیت های ذهن بودا را  در . بسیار کمی در ذهن یک فرد خود شناخته وجود داشته باشد
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برای بودا فقط ذهن یک شخص معمولی بگذارید، اثر آن مانند یک  طوفان شدید خواهد بود، ولی 
این به معنی آن نیست که ذهن بودا کار نمی کرد بلکه او مطلقًا هیچ عکس العملی در . یک موج بود

  .قدرتی نداشتندافکارش برابر افکار نشان نمی داد و در نتیجه 
  

رفتارمان اگر ما افکار تکراری داشته باشیم، و به خاطر آن افکار تکراری . این نکتT بسیار مهمی است
. کراری شود، خواه  قابل قبول باشند و یا نباشند، هنوز ما در زیر سلطT کامل ذهن قرار گرفته ایمت

چرا؟ چون او هرگز به آنها توجه نکرده است، بنابراین آنها . یک انسان خود شناخته افکار تکراری ندارد
فکار می روند ولی تصور نکتT  جالب این است که اکثر مردم در این راه با ا. هیچگاه تکرار نمی شوند

آنچه که یک . ذهن، آنها  را قانع کرده به اینکه آزاد شده اند. می کنند در مقابل آنها سکوت می کنند
انسان واقعی خود شناخته را از کسی که فقط تعالیم را تقلید می کند؛ متمایز می کند، این است که 

 .و او را متحول می سازدتا چه اندازه تجربT آن شخص در شنونده نفوذ می کند 
 

حال، چگونه می توانیم تشخیض دهیم که این روش و درس را درک کرده ایم؟ با اگاهی به اینکه تا 
با این درک می توانیم یک طبیب، یک دانشمند، یک مدد کار . چه حد ذهنمان آرام و خاموش است

ق این درک که نباید  در ذهن اجتماعی، یک راهبه، و یا یک جوینده باشیم،  اما اگر به نقطه تحق
مسکن کنیم نرسیده باشیم، این روش موقتیست و بدین ترتیب فقط ما توانسته ایم کابوسی را به 

و راه . س در اینصورت این متد عUج دائمی نخواهد بودپخوابی آرامتر تبدیل کنیم تا کابوس بعدی، 
نگاه کردن به نی با خنده و تمسخر یعمعنی بیدار شدن چیست؟  بیدار شدن .  حل، بیدار شدن است

 .قبول های قدیمی که زمانی آنها را باور داشتیم
  

حال اگر در مقابل افکار و . چیزی را که ما انرا وسوسه می نامیم  عادات و تمایUت ذهنی ما هستند
عادات مان استوار و بدون هیچ لغزشی بایستیم خواهیم دید که آنچه ابدی و غیر قابل تغییر است 

نتیجه این تمرین باعث می شود  همان ذهنی که مدام  درگیر جنبش، . برایمان آشکارتر خواهد شد
فکر کردن، کسب و کار و خلق کردن بود و کارهایش را با نگرانی و ترس و آشفتگی انجام می داد، 
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بدانید انگاه شما می دانید، بدون اینکه . حال همان ذهن مجرائی برای نشان دادن نور حقیقت میشود
ف خود را انجام می دهید ولی انجام دهنده شما نیستید در این مقطع با ظایشما و. که چگونه میدانید

اینکه شما ادامه به زندگی عادی می دهید ولی به روشنی برایتان واضح می شود که همه چیز توسط 
اگر . ه نیستیدحقیقت درون بخودی خود انجام می گیرد و شما به عنوان ذهن هیچوقت انجام دهند

رود؟ پیش میبپرسید چگونه زندگی شما با رحمت الهی که دیگر در اسارت ذهنش نیست از شخصی 
  . چرا که او دیگر از ذهن خودی پیروی نمی کند". من نمی دانم"او در جواب خواهد گفت 

ینکه عمل چنانچه ما عجله کردن، انجام دادن، بدست آوردن، به هدف رسیدن را باور داشته باشیم و ا
کننده و باعث و بانی انجام کارها  در سطح دنیا هستیم، تمام دلهره ها و اضطراب ها برای ما تا دم 

وقتی ما به دنیا می آییم و  مانند یک انسان رفتار می کنیم، اسیر زمان . مرگ ادامه خواهند داشت
  .ی مان پر معنا خواهد بودما اگر هر چه زودتر خودمان را از این اسارت رها کنیم، زندگ. می شویم

 

ذهنی که آزاد است، باعث می شود که  هیچ چیزی نتواند آزادی او را از او صلب کند، حتی اگر 
تواند  میانسان . انسان، بین دو دیواِر نزدیک به هم گیر کرده باشد، آزادی آن شخص تکان نمی خورد

و یا می تواند در یک قصری و یا بر فراز در سلول زندان باشد ولی هنوز مانند یک پرندv آزاد باشد، 
چرا اینگونه است؟  آفرینش در ذهن است . قلعه کوه هیمالیا باشد ولی هنوز هم احساس آزادی نکند

توجه . بنابراین توجه باید بیشتر به آفریدگار داده شود تا به آفرینش. در حالیکه آفریدگار در قلب است
در نتیجه، . ه ماه، چون نور ماه از خورشید منعکس شده استباید بیشتر به خورشید داده شود تا ب

بنابراین یک  .باشد نه بر روی چیزی که در حال تغییر است" هست"تمرکز ما باید بر روی چیزی که 
خودش حقیقت را نور  خردمند و یا به عبارت دیگر کسی که  ذهن بودا دارد، کسی است که باانسان 

  . به پیروانش نشان می دهد
  

جهت نگرفتن نه به اینطرف خط و نه به آنطرف خط،  راه میانه روی است، یعنی" نه آن"و " نه این"
شما ممکن است از خودتان بپرسید اگر فکر نکنم . درست مانند روی دیوار حقیقت ایستادن است

؟ من نمی گویم که نباید از ذهن چگونه کارهایم انجام می شوند و چگونه زندگی ام پیش می رود
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ستفاده کنیم، بلکه می گویم با هر حرکت آن تحت تاثیر قرار نگیریم و اجازه ندهیم حتی ا
تا زمانی که نیاز به ذهن است از آن . کوچکترین فکری ما را تحت تاثیر قرار دهد و متقاعد کند

 .استفاده می کنیم در غیر اینصورت مانند اینکه گلولT آتشی در دستانمان است، آنرا رها می کنیم
این اهمیت . که ذهن مان مجرائی می شود برای آگاهی ما با این روش پس از مدتی می بینیم

   .مهمترین نکتT درس بودا است
  

  
  

مکتب های مختلفی وجود دارند که تمام تعلیمات آنها راجع به قدرت مغز است، ولی در مکتب ما  
 تواند داشته باشد مگر در باور ذهن فقط شامل تصورات بیشمار است و در اینصورت هیچ قدرتی نمی

ذهِن پاک فقط انرژی است، نه بد و نه خوب ، اگر به . طبیعت ذهن سرابی بیش نیست. کردن آن
طرف درون متمرکز شود پاکیزه خواهد بود و اگر به طرف خارج، یا باورها و قبول ها برود، به نظر 

  .حقیقی می شود
  

 کار می بریم و یا استفاده می کنیم به این منظور است تمام روش های مختلفی را که در این راه به
نیازی به تUش نیست، ولی "  خود"را درک کنیم، برای درک از " خود"که با کمترین تUش حقیقت 

در  عادت داریم خود را چون ما .برای قانع کردن ذهن که به تUش احتیاج نیست، تUش باید کرد
بنابراین هیچ چیز نبودن و . ندگی روزانه مان درگیر کنیمتمام ژیمناستیک های ذهنی و روانی ز

" تمامی"ما " هیچکسی"هیچکس نبودن واقعًا حقیقت است زیرا تUش احتیاج دارد، چون در آن 
 . خودمان را درک می کنیم
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 ، ولی حقیقتًا شرم آور است وقتی که که ما فراموش این بازی وجود نداردهیچ شرمی در شرکت در 
گیریم  زندگی را جدی میکه ما آنقدر اینی وقت. ه صرفًا داریم یک بازی را  بازی می کنیممی کنیم ک

مان را در بر می گیرد، آن زمانی " خود بودن"که سUمتی مان را، آرامش مان را، تعادل مان را و در 
  . است که ما روح و روان خود را به این رنگین کماِن خیالی فروخته ایم

 

. ، منظورمان کنترل و یا تحکیم کردن ذهن نیست"ذهن را ساکت و آرام کنید"م وقتی که می گویی
شما ممکن است به مکان هایی بروید که در آنجا مردم می گویند شما می توانید ذهن را کنترل 

با ندادِن انرژِی توجه به . ذهن عاری از هر گونه ماده است. اما من می گویم شما نمی توانید. کنید
حقیقت بسیار ساده است  و این  . اهید کرد که کم کم  قدرت آن از بین خواهد رفتآن، درک خو

چیزی که آنرا  مشکل و پیچیده می کند تمایUت عادات و . به نوع خود خبر بسیار عظیمی است
به محض اینکه . حال چگونه آنرا چاره کنیم؟ ما آنرا با درمان نکردن درمان میکنیم. باورهای ماست

 از کار بیکار در واقع شما ذهن را.  می گیرید  آنرا درمان نکنید، ذهن آرام می شودشما تصمیم
  .کنیدمی
 

خبر خوش دیگری که دوست دارم به شما بدهم، که با قاطعیت بسیار زیادی به من الهام می شود  
هست، فردیتی " یک"به اینکه فقط  ) virtue( با فضیلت " یک وجود"این است که بموجب داشتن 

ما . چیزی که واقعی است شادی بی حد و  مست کننده است. ه ما احساس می کنیم واقعی نیستک
بابا  . هر چه بیشتر با حقیقت هم هویت  شویم کمتر با دروغ  هم هویت می شویم. هستیم" آن"

اگر شما آنها هستید، چرا می گویید ذهن من، . شما بدن نیستید، شما ذهن نیستید“: گویدمی
  من خبر خوشی برای شما دارم و آن این است که ما ” من، ماشین من و غیره و غیره؟انگشت پای

معنی است که ما هرگز عصبانی نمی شویم؟ نه، اصU به این معنا  آیا این بدین. نامحدود هستیم
آیا به این معنی است که ما هرگز دروغ نمی گوییم؟ نه، تمام دنیا بخودی خود یک دروغ . نیست
ما در بارv عادات و تمایUت . که نه؟ چون ما در بارv خصوصیات مان صحبت نمی کنیمچرا . است

این ُلب کUم  میانه  .ما در بارv خوب بودن و یا بد  بودن صحبت نمی کنیم. خود صحبت نمیکنیم
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ما دیگر هیچ وقتی  صرف نگران بودن در مورد خودمان و اصUح خصوصیات خودمان  . روی است
ما . با بیدار شدن اتفاقاِت مناسب، خود به خود رخ می دهند. ط کافیست که بیدار شویمنمی کنیم، فق

با این . اینجا نیستیم که خصوصیات را اصUح کنیم، بلکه اینجا هستیم که دریابیم واقعا که هستیم
  . می شویمآگاهی،  ما آزاد

  

 آب  آب  آب  آب سسسسو تمایUت بودا در انعکاو تمایUت بودا در انعکاو تمایUت بودا در انعکاو تمایUت بودا در انعکاشخصی به فیلم بودای کوچک اشاره می کند و می گوید تمام گرایش ها شخصی به فیلم بودای کوچک اشاره می کند و می گوید تمام گرایش ها شخصی به فیلم بودای کوچک اشاره می کند و می گوید تمام گرایش ها شخصی به فیلم بودای کوچک اشاره می کند و می گوید تمام گرایش ها 
        او می پرسد آب سمبل چیست؟او می پرسد آب سمبل چیست؟او می پرسد آب سمبل چیست؟او می پرسد آب سمبل چیست؟. . . . جلوی او نمایان شدجلوی او نمایان شدجلوی او نمایان شدجلوی او نمایان شد

 

اگر .  آب در اینجا سمبل انعکاس خود اوست، درست مانند خورشید و ماه::::ساتیام در جواب می گویدساتیام در جواب می گویدساتیام در جواب می گویدساتیام در جواب می گوید
 .شما برای مدت طوBنی در آب نگاه کنید، فکر می کنید آن انعکاس، خود شماست نه انعکاس شما

 را در آب می بینند، شروع به  ربه هایی هستند که به محض اینکه انعکاس خودشانچقدر سگ و گ
پارس کردن و سر و صدا در آوردن می کنند، با این تصور که آنها انعکاس شان هستند؟ من نمی 

 ما هم نیز با آن انعکاس  .خواهم با این چیزها شما را گیج کنم ولی متاسفانه روال زندگی چنین است
 با باوِر به ما نیز انعکاس خودمان را در آب می بینیم  .کنیم با این تفکر که ما آن انعکاس هستیمپارس می

فریب انسان با چنین تصورات و خیاBتی . اینکه آن انعکاس هستیم، با باوِر به اینکه ما بدن هستیم
  . چرا؟ چون  انعکاس را باور دارد. می خورد 

  

 تکامل پیدا کنیم، همان آبی که ما را فریب داده،و از میان همان هر چه بیشتر و بیشتر در این راه
این . این است زیبایی آفرینش. چشمانِِ داخل آب می توانیم خودمان را آنچه که واقعًا هستیم ببینیم
به عبارت دیگر، ما در آب نگاه . نکتT بسیار مهمی است و من امیدوارم شما به آن با دقت گوش کنید

بخاطر همین .  مان را می بینیم، ولی این بار واقعیت را در آن چشمان می بینیممیکنیم، چشمان
چرا ؟ بابا می گوید فقط وقتی که شما به عنوان یک . است که می گویند چشم، دروازv حقیقت است

شما این کار . انسان بدنیا می آیید و در این دنیا زندگی می کنید می توانید الهیت خود را درک کنید
بنابراین با همان سرابی که ما را محدود کرده است، با درک . ر هیچ ملکوت دیگری نمی توانید بکنیدرا د
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 . آزادی مان را پیدا کنیم و ببنیم که واقعیت چیستاینکه ما فقط یک انعکاس هستیم، می توانیم
ی همانطور که ما گسترش پیدا می کنیم، انواع و اقسام معجزات، بدون این که از هیچ فکر

 آن معجزات فقط بخاطر پاکی و خالصی آگاهی اتفاق می افتند و .استفاده کنند به وقوع می پیوندند
  .هستیم" آن"ما همه 

  
  خUصه ای از دی وی دی  بودای آزاده

25/1/2004  
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در یکی از رویاهایم در بازار دیدم،  بر روی پاهایش افتادم،  از او در خواست کردم که از زمانیکه ساتیام را 
اجازه دهد که در او حل شوم و به دنبال او با سینه، افتان و خیزان از بازار بیرون دویدم ، فهمیدم که ناجی 

می توانست آن عشق را به اما برای کسیکه تمام عمر به دنبال معشوق پنهانی بود چگونه .  خود را یافته ام
فرم منتقل کند؟  تا اینکه شبی از ساتیام خواستم که عاشق او شوم و ساتیام در کمال متانت و مهربانی 

  .اگر این خواست تو است آنرا انجام شده بدان: گفت

 را به  عشق او مشعلی بدستم داد که کوره  راه های ناشناختT زندگی مرا روشن کرد، پرده را باB زد، آفتاب
. من نشان داد، و بوته خارهای وجودم را با یک شعله به آتش کشید و مرا برای مهمانی الهی آماده کرد

 vلباسی بسیار زیبا مرا پوشاند ولی کفشم کمی تنگ بود، او  دستور کفش بزرگتری را داد که درست انداز
شق به ساتیام و با گرفتن دستهای الهی او بهترین دوران زندگی ام با ع. پایم بود و مرا در کنار خود جای داد

روزی فهمیدم که دوران شیرین ماه عسل به پایان رسیده و ساتیام مرا به درون دعوت کرد و . سپری شد
باید او را . کسی که مرا برای تو فرستاده در درون تو است و انتظار تو را می کشد. گفت که این راه ادامه دارد

  .ن همیشه اینجا برای تو خواهم بوددر سکوت خود پیدا کنی، م

ساتیام گفت که تنها در . با گریه و زاری مثل بچه ای که از مادر جدا می شود خانT امیدم را ترک کردم
اما به . سکوت است که می توانم با او مUقات کنم، با او حرف بزنم و یا حتی از او سوال کنم و جواب بگیرم

ختلف زندگی و جنجال دنیا، وابستگی ها، خواسته های بی پایان بشری افکار م.  سکوت رسیدن آسان نبود
  .  مرا از رفتن به درون و بودن با ساتیام باز می داشتند

ساتیام با روش ها و تمرینات مختلف مانند مدیتیشنهای اعتماد و ِاستاپ به من یاد داد که چگونه به افکار توجه 
 گوید و با بکار بردن متده های او توانستم به خانه باز گردم،  همه چیز را با اعتماد به آنچه که ساتیام  می. نکنم

 جا می افتند و   در این بودن است که همه مهره ها! چه پرواز زیبائی است. در اختیار او بگذارم و فقط باشم
و آزادی تا برای این رهایی ! چه گوهر گرانبهایی  را گم کرده بودم. همه چیز خود به خود انجام  می شود

  . خاک پای گوروی عزیزم ساتیام هستم و این چند بیت شعر را  از اعماق قلبم به ایشان تقدیم می کنمزنده ام
 با عشق، تهمینهبا عشق، تهمینهبا عشق، تهمینهبا عشق، تهمینه   
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        سخنانی کوتاه از ساتیامسخنانی کوتاه از ساتیامسخنانی کوتاه از ساتیامسخنانی کوتاه از ساتیام
  

  

        ....تمام توجه خود را به کاری که انجام می دهید اختصاص دهیدتمام توجه خود را به کاری که انجام می دهید اختصاص دهیدتمام توجه خود را به کاری که انجام می دهید اختصاص دهیدتمام توجه خود را به کاری که انجام می دهید اختصاص دهید
        

رید و سپس قلب رید و سپس قلب رید و سپس قلب رید و سپس قلب هر کاری که انجام می دهید، تمام قلب خود را در آن بگذاهر کاری که انجام می دهید، تمام قلب خود را در آن بگذاهر کاری که انجام می دهید، تمام قلب خود را در آن بگذاهر کاری که انجام می دهید، تمام قلب خود را در آن بگذا
حضور داشته که در حضور داشته که در حضور داشته که در حضور داشته که در " " " " خودخودخودخود""""بدین ترتیب شما در حضوِر بدین ترتیب شما در حضوِر بدین ترتیب شما در حضوِر بدین ترتیب شما در حضوِر . . . . تان باز خواهد شدتان باز خواهد شدتان باز خواهد شدتان باز خواهد شد

        ....آن خداوند وجود داردآن خداوند وجود داردآن خداوند وجود داردآن خداوند وجود دارد
 

 اش  اش  اش  اش وقتی که شما از من در شگفت هستید، به یاد داشته باشید که همهوقتی که شما از من در شگفت هستید، به یاد داشته باشید که همهوقتی که شما از من در شگفت هستید، به یاد داشته باشید که همهوقتی که شما از من در شگفت هستید، به یاد داشته باشید که همه
 تا او  تا او  تا او  تا او  بوده ام بوده ام بوده ام بوده اممن فقط خالیمن فقط خالیمن فقط خالیمن فقط خالی. . . .  که شما هستید که شما هستید که شما هستید که شما هستیدخداوند است، همان چیزیخداوند است، همان چیزیخداوند است، همان چیزیخداوند است، همان چیزی

        ....از خود آکنده کنداز خود آکنده کنداز خود آکنده کنداز خود آکنده کندبتواند درسی وهفت سال گذشته مرا بتواند درسی وهفت سال گذشته مرا بتواند درسی وهفت سال گذشته مرا بتواند درسی وهفت سال گذشته مرا 
 

هرگاه که شما در دنیا خواسته ای دارید، به یاد داشته باشید که همان هرگاه که شما در دنیا خواسته ای دارید، به یاد داشته باشید که همان هرگاه که شما در دنیا خواسته ای دارید، به یاد داشته باشید که همان هرگاه که شما در دنیا خواسته ای دارید، به یاد داشته باشید که همان 
: : : :  و می پرسد و می پرسد و می پرسد و می پرسد می گوید آن چیز را بخواه، ناگهان بر سرتان می کوبد می گوید آن چیز را بخواه، ناگهان بر سرتان می کوبد می گوید آن چیز را بخواه، ناگهان بر سرتان می کوبد می گوید آن چیز را بخواه، ناگهان بر سرتان می کوبدذهنی کهذهنی کهذهنی کهذهنی که

شما به چه دلیلی اشتیاق بیشتری برای الهیت ندارید؟ به هیچ کدام از آن شما به چه دلیلی اشتیاق بیشتری برای الهیت ندارید؟ به هیچ کدام از آن شما به چه دلیلی اشتیاق بیشتری برای الهیت ندارید؟ به هیچ کدام از آن شما به چه دلیلی اشتیاق بیشتری برای الهیت ندارید؟ به هیچ کدام از آن 
        ....ها توجه نکنیدها توجه نکنیدها توجه نکنیدها توجه نکنید

 

" " " " خودخودخودخود""""تUش می کنید، تUش می کنید، تUش می کنید، تUش می کنید، " " " " خودخودخودخود""""دن یا ذهن برای شناخت دن یا ذهن برای شناخت دن یا ذهن برای شناخت دن یا ذهن برای شناخت وقتی که شما در قالب بوقتی که شما در قالب بوقتی که شما در قالب بوقتی که شما در قالب ب
        ....به زیبایی پاداِش شما را خواهد دادبه زیبایی پاداِش شما را خواهد دادبه زیبایی پاداِش شما را خواهد دادبه زیبایی پاداِش شما را خواهد داد

 

تا تا تا تا بهتر است که سختی بکشیم و نتایج بهتر و عمیق تری به دست آوریم بهتر است که سختی بکشیم و نتایج بهتر و عمیق تری به دست آوریم بهتر است که سختی بکشیم و نتایج بهتر و عمیق تری به دست آوریم بهتر است که سختی بکشیم و نتایج بهتر و عمیق تری به دست آوریم 
Tاینکه سختی بکشیم و هیچ نتیجTاینکه سختی بکشیم و هیچ نتیجTاینکه سختی بکشیم و هیچ نتیجTعمیقی از آن تجربه حاصل ما نگردد عمیقی از آن تجربه حاصل ما نگردد عمیقی از آن تجربه حاصل ما نگردد عمیقی از آن تجربه حاصل ما نگردداینکه سختی بکشیم و هیچ نتیج ....        

 

وقتی که ترس، خودش را وقتی که ترس، خودش را وقتی که ترس، خودش را وقتی که ترس، خودش را . . . .  نگاه دارد نگاه دارد نگاه دارد نگاه داردبعضی اوقات فکری ترسناک می تواند شما را در زندانبعضی اوقات فکری ترسناک می تواند شما را در زندانبعضی اوقات فکری ترسناک می تواند شما را در زندانبعضی اوقات فکری ترسناک می تواند شما را در زندان
        .... هم اهمیت ندهید هم اهمیت ندهید هم اهمیت ندهید هم اهمیت ندهیدعًاعًاعًاعًا اهمیت نمی دهم و واق اهمیت نمی دهم و واق اهمیت نمی دهم و واق اهمیت نمی دهم و واقمن واقعًامن واقعًامن واقعًامن واقعًا: : : : یدیدیدیدنشان می دهد به آن بگوینشان می دهد به آن بگوینشان می دهد به آن بگوینشان می دهد به آن بگوی
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        ....نوای حقیقت، در سکوت به صدا در می آیدنوای حقیقت، در سکوت به صدا در می آیدنوای حقیقت، در سکوت به صدا در می آیدنوای حقیقت، در سکوت به صدا در می آید
 

زمان هایی که شما با من در ذهن تان احساس جدایی می کنید، زیاد نگران فاصله نباشید، زمان هایی که شما با من در ذهن تان احساس جدایی می کنید، زیاد نگران فاصله نباشید، زمان هایی که شما با من در ذهن تان احساس جدایی می کنید، زیاد نگران فاصله نباشید، زمان هایی که شما با من در ذهن تان احساس جدایی می کنید، زیاد نگران فاصله نباشید، 
        .... تمرکز کنید تمرکز کنید تمرکز کنید تمرکز کنیدبلکه به جای آن بر روی نزدیکیبلکه به جای آن بر روی نزدیکیبلکه به جای آن بر روی نزدیکیبلکه به جای آن بر روی نزدیکی

 

ما در دوگانگی زاده شدیم و از دانستن اینکه هرگز مسئول نبوده ایم و هرگز مسئول  نخواهیم ما در دوگانگی زاده شدیم و از دانستن اینکه هرگز مسئول نبوده ایم و هرگز مسئول  نخواهیم ما در دوگانگی زاده شدیم و از دانستن اینکه هرگز مسئول نبوده ایم و هرگز مسئول  نخواهیم ما در دوگانگی زاده شدیم و از دانستن اینکه هرگز مسئول نبوده ایم و هرگز مسئول  نخواهیم 
    ....لحظه ای که آن را درک کنیم این بار از دوش ما برداشته شده استلحظه ای که آن را درک کنیم این بار از دوش ما برداشته شده استلحظه ای که آن را درک کنیم این بار از دوش ما برداشته شده استلحظه ای که آن را درک کنیم این بار از دوش ما برداشته شده است. . . . بود تسلی پیدا می کنیمبود تسلی پیدا می کنیمبود تسلی پیدا می کنیمبود تسلی پیدا می کنیم

TنکتTنکتTنکتTمچنین، مچنین، مچنین، مچنین،  اصلی برای من تسلیم شدن به این حقیقت است که نه تقصیری از آِن ماست و ه اصلی برای من تسلیم شدن به این حقیقت است که نه تقصیری از آِن ماست و ه اصلی برای من تسلیم شدن به این حقیقت است که نه تقصیری از آِن ماست و ه اصلی برای من تسلیم شدن به این حقیقت است که نه تقصیری از آِن ماست و هنکت
 .... ماست ماست ماست ماستنه سزاواری از آِننه سزاواری از آِننه سزاواری از آِننه سزاواری از آِن
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تردید ها و سوال های بیشماری در زمینه مذهبی . من سالها سرگشته و در پی آرامش درونی و دائمی بودم
در پی . یایش می کردمتصوراتم  بزرگی خداوند  را ن و فقط با و خداشناسی ذهنم را مشغول کرده بودند

یافتن حقیقت همواره مانند مرغ سرکنده از این سو به آن سو، از این جمعیت به جمعیت دیگر، از این گروه 
در ابتدا آنها مانند پستانکی مرا تسکین می دادند، ولی .  به گروه دیگر و از این دیار به دیار دیگر می دویدم

می گشت و سرگشتگی ام باز شروع می شد ولی  قدرتی که در آن  بعد از چند صباحی  دوباره تشنگی ام بر
بخوبی بیاد دارم که در آن . واقعی بود، مرا به مکان و یا کتاب بعدی می فرستاد" من"زمان نمیدانستم آن 

با  . دوران تشنه حقیقت  بودم و ذهنم بخاطر باورهای غلط که به خوردش داده شده بود غرور بسیاری داشت
با غرور، بحث و جدال های بسیاری در . ن یک شخصی که همه چیز می داند برخورد می کردمهمه بعنوا

اغلب اوقات سعی . دفاع از عقایدم می کردم ولی بUفاصله قلبم نادرستی گفتار و کردارم  را اعUم می کرد
طلب . رها کنمنمی دانستم چگونه از این زندان خود را  . می کردم خودم را کنترل کنم ولی قادر نبودم

عطار را خوانده بودم و لذت هم و هفت شهر عشق  شدیدی برای پیدا کردن عشق به خداوند  داشتم
بله، .  مرا به معلم الهی ام رساند2002باBخره سیل طلب در آگوست . بردم ولی هنوز قلبم عاشق نبودمی

بوی عشق می داد و متد هایش امید کتاب نازنین معجزه وار بدستم رسید، کتابی که قلبم را ربود، نوید و 



د �������                                                       33  ا
د � 1389 

ولی خواندن و تمرین کردن درسهای این کتاب هم . آزادی و رهایی از زندان مغز را به ارمغان می آورد
این .  را پیدا کنمخداوند با این کتاب نقشه ای به من داد تا درمان حقیقی و ابدی ام. برایم کافی نبودند

ه  طبیب دردها و غم هایم، راهنمایم را که بعدا دریافتم که او جستجو حدود یکسال طول کشید تا باBخر
مدتی طول نکشید که نامه . همیشه با من بوده و خواهد بود را توسط یکی از دوستان مشترکمان پیدا کردم

یز چه دل انگ.... آه. بله، نامه ای بود از ساتیام عزیزم.  نسخه از کتاب نازنین برایم فرستاده شد10ای همراه با 
نامه ای بود، بوی یار می داد، نوشته هایش رقص کنان در قلبم  نوید میدادند که این همان ناجی الهیست 

 .که سال ها در جستجویش بوده ام
  

. پس از خواندن نامه با قلبی سرشار از امید و شادی با شماره تلفنی که در نامه داده شده بود تماس گرفتم
صدای گرم و پر قدرت ساتیام قلبم را مانند کره آب می کرد، . ر پا شده بودوای که  چه غوغا یی در قلبم ب

ساتیام با صحبت های الهی اش که همیشه در آرزوی  شنیدن آنها . گویا سال هاست که او را می شناسم
ون، مذاهب گوناگ:  بیاد دارم اولین سوالی که از ساتیام کردم این بود. بودم  قلبم را تسکین و آرامش می داد

مکتبهای مختلف خود شناسی و غیره وغیره، تمامًا می گویند باید منیت و غرور خود را از بین ببرید تا به 
من چگونه می توانم غرورم را از بین ببرم؟ ممکن . حقیقت برسید، ولی هیچگاه متد و راه حلی ارائه نداده اند

آنان میگویند . قلبم آنرا بخوبی شهادت می دهداست ذهنم با باور به اینکه غروری ندارم مرا فریب دهد ولی 
 آن زندان چیست  و  چگونه می توانم دِر آن زندان را باز کنم ؟ . خود را از این زندان  وارهان

  

 فاصله ای بین تو  و  حقیقت نیست، ذهن توست که  فاصله ای بین تو  و  حقیقت نیست، ذهن توست که  فاصله ای بین تو  و  حقیقت نیست، ذهن توست که  فاصله ای بین تو  و  حقیقت نیست، ذهن توست که  اوB اوB اوB اوB:ساتیام برای اولین بار قلبم را با این کلمات تکان داد
 آورد، هیچ مقصدی برای رسیدن نیست، ذهن و افکار تو چنین تصوری را به وجود   آورد، هیچ مقصدی برای رسیدن نیست، ذهن و افکار تو چنین تصوری را به وجود   آورد، هیچ مقصدی برای رسیدن نیست، ذهن و افکار تو چنین تصوری را به وجود   آورد، هیچ مقصدی برای رسیدن نیست، ذهن و افکار تو چنین تصوری را به وجود  این فاصله را بوجود میاین فاصله را بوجود میاین فاصله را بوجود میاین فاصله را بوجود می

 زندان ذهن  زندان ذهن  زندان ذهن  زندان ذهن این زندان در واقعاین زندان در واقعاین زندان در واقعاین زندان در واقع. . . . و یا به قلبتو یا به قلبتو یا به قلبتو یا به قلبتمی آورند، بستگی دارد توجه ات را به کجا متمرکز کنی، به ذهن  می آورند، بستگی دارد توجه ات را به کجا متمرکز کنی، به ذهن  می آورند، بستگی دارد توجه ات را به کجا متمرکز کنی، به ذهن  می آورند، بستگی دارد توجه ات را به کجا متمرکز کنی، به ذهن  
  داشته باشی، باید   داشته باشی، باید   داشته باشی، باید   داشته باشی، باید برای بیرون آمدن از این زندان خیالی باید طلببرای بیرون آمدن از این زندان خیالی باید طلببرای بیرون آمدن از این زندان خیالی باید طلببرای بیرون آمدن از این زندان خیالی باید طلب. . . . است که به ما گفته اند درِِ آن بسته استاست که به ما گفته اند درِِ آن بسته استاست که به ما گفته اند درِِ آن بسته استاست که به ما گفته اند درِِ آن بسته است

 بنابراین، راه  بنابراین، راه  بنابراین، راه  بنابراین، راه ....ی که مانع از بین می برد مانع هم بوجود میآوردی که مانع از بین می برد مانع هم بوجود میآوردی که مانع از بین می برد مانع هم بوجود میآوردی که مانع از بین می برد مانع هم بوجود میآوردبخواهی که از این زندان خارج شوی، همان ذهنبخواهی که از این زندان خارج شوی، همان ذهنبخواهی که از این زندان خارج شوی، همان ذهنبخواهی که از این زندان خارج شوی، همان ذهن
حل نرفتِن با افکار است وآشنا شدن با سکوت درون است چون سکوت است که تیشه به ریشT افکار و باورها حل نرفتِن با افکار است وآشنا شدن با سکوت درون است چون سکوت است که تیشه به ریشT افکار و باورها حل نرفتِن با افکار است وآشنا شدن با سکوت درون است چون سکوت است که تیشه به ریشT افکار و باورها حل نرفتِن با افکار است وآشنا شدن با سکوت درون است چون سکوت است که تیشه به ریشT افکار و باورها 

سرچشمT تمام شکستن ها و از بین بردن سرچشمT تمام شکستن ها و از بین بردن سرچشمT تمام شکستن ها و از بین بردن سرچشمT تمام شکستن ها و از بین بردن . . . . ردن باقی نمی ماندردن باقی نمی ماندردن باقی نمی ماندردن باقی نمی ماندمی زند،  در نتیجه دیگر افکاری برای قضاوت کمی زند،  در نتیجه دیگر افکاری برای قضاوت کمی زند،  در نتیجه دیگر افکاری برای قضاوت کمی زند،  در نتیجه دیگر افکاری برای قضاوت ک
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این تمرین باعث می شود که هرگز در مورد رفتار، کردار و باور این تمرین باعث می شود که هرگز در مورد رفتار، کردار و باور این تمرین باعث می شود که هرگز در مورد رفتار، کردار و باور این تمرین باعث می شود که هرگز در مورد رفتار، کردار و باور  ".".".".فقط باشفقط باشفقط باشفقط باش""""غرور و منیت، سکوت درون است، غرور و منیت، سکوت درون است، غرور و منیت، سکوت درون است، غرور و منیت، سکوت درون است، 
هر هر هر هر . . . . کسی در عبادت و خداشناسی و یا هر مورد دیگری قضاوت نکنی و به نقش و نگار تعصب نداشته باشیکسی در عبادت و خداشناسی و یا هر مورد دیگری قضاوت نکنی و به نقش و نگار تعصب نداشته باشیکسی در عبادت و خداشناسی و یا هر مورد دیگری قضاوت نکنی و به نقش و نگار تعصب نداشته باشیکسی در عبادت و خداشناسی و یا هر مورد دیگری قضاوت نکنی و به نقش و نگار تعصب نداشته باشی

همانطوری که بابا همانطوری که بابا همانطوری که بابا همانطوری که بابا . . . . یگانگی در تمام مذاهب در این دنیا احتیاج استیگانگی در تمام مذاهب در این دنیا احتیاج استیگانگی در تمام مذاهب در این دنیا احتیاج استیگانگی در تمام مذاهب در این دنیا احتیاج است .... می تواند به خدا برسد می تواند به خدا برسد می تواند به خدا برسد می تواند به خدا برسدکسی از راه خودکسی از راه خودکسی از راه خودکسی از راه خود
برای حل کردن تمام مذاهب در یگانگی آنها به این دنیا پا گذاشته است، ما هم باید هرکجا که دوگانگی دیده برای حل کردن تمام مذاهب در یگانگی آنها به این دنیا پا گذاشته است، ما هم باید هرکجا که دوگانگی دیده برای حل کردن تمام مذاهب در یگانگی آنها به این دنیا پا گذاشته است، ما هم باید هرکجا که دوگانگی دیده برای حل کردن تمام مذاهب در یگانگی آنها به این دنیا پا گذاشته است، ما هم باید هرکجا که دوگانگی دیده 

 . . . . می شود را با عشق به یگانگی دعوت کنیممی شود را با عشق به یگانگی دعوت کنیممی شود را با عشق به یگانگی دعوت کنیممی شود را با عشق به یگانگی دعوت کنیم
  

ساتیام . قلبی که در آن زمان مملو از تعصبات بود  در قلب من بنا کرد،این اولین لوحه ای بود که ساتیام
طی چندین جلسه تلفنی مدیتیشن نور و در سکوت مسکن گزیدن را به گروهی از ما توضیح  میداد و ما 

. ساتیام سپس از ما دعوت کرد که برای جشن تولد بابا در ماه نوامبر به مUقات او برویم. تمرین می کردیم
باBخره پنجشنبه، . م این فرصت را غنیمت شمرده و بدون هیچ تاملی دعوت ایشان را قبول کردممنه

، به شهر دلکده رسیدم، شهر عشق که فضایش آکنده از عطر خوش الهی بود،  شهری 2003نوزدهم نوامبر 
آن شهر سحر در .  با همه جاهای دیگری که من قبU رفته بودم متفاوت بود. پر تب و تاب، گرم و لطیف

آمیز راهنمای الهی ام را که سال ها در پی اش بودم مUقات کردم و بیدرنگ بدون اینکه ذهنم فرصت 
چه دام زیبا و مقدسی که همه هوش و حواسم را ربود و . حUجی کردن داشته باشد به دام عشق او افتادم

رسهایش شد و مرا جزو اولین بدون هیچ شکی قلبم عاشق دلخستT او و د! مرا دربست سرسپرده او کرد
ساتیام در این مUقات سرنوشت ساز صفحT پاک ضمیر آگاهی را با ! چه سعادتی. تسلیم شدگان او قرار داد

فیلم و داستان زندگی مان بر روی آن نمایش داد و همچنین اهمیت سکوت و طریقT سکوت کردن را که 
 زندان تصوری است را با تشریح کردن متد های تنها راه بیرنگ کردن خطوط روی آن صفحه و شکستن دِر

سکوت  در این راه بسیار مهم است، خاموش باش، دیگر جستجو سکوت  در این راه بسیار مهم است، خاموش باش، دیگر جستجو سکوت  در این راه بسیار مهم است، خاموش باش، دیگر جستجو سکوت  در این راه بسیار مهم است، خاموش باش، دیگر جستجو :  او گفت. مختلف الهی اش به من آموخت
آتش برای جستجوی حقیقت آتش برای جستجوی حقیقت آتش برای جستجوی حقیقت آتش برای جستجوی حقیقت : .نکن، سخن مگو، همیشه بر روی یگانه تمرکز کن تا در این راه موفق شوینکن، سخن مگو، همیشه بر روی یگانه تمرکز کن تا در این راه موفق شوینکن، سخن مگو، همیشه بر روی یگانه تمرکز کن تا در این راه موفق شوینکن، سخن مگو، همیشه بر روی یگانه تمرکز کن تا در این راه موفق شوی

اید شعله ور شود تا خرمن غرور و منیت را بسوزاند که این بهترین اید شعله ور شود تا خرمن غرور و منیت را بسوزاند که این بهترین اید شعله ور شود تا خرمن غرور و منیت را بسوزاند که این بهترین اید شعله ور شود تا خرمن غرور و منیت را بسوزاند که این بهترین در قلب همه وجود دارد، ولی این آتش بدر قلب همه وجود دارد، ولی این آتش بدر قلب همه وجود دارد، ولی این آتش بدر قلب همه وجود دارد، ولی این آتش ب
چقدر به زندگی های مختلفی آمده ایم تا این آتِش حقیقت جویی در ما بوجود بیاید، چقدر به زندگی های مختلفی آمده ایم تا این آتِش حقیقت جویی در ما بوجود بیاید، چقدر به زندگی های مختلفی آمده ایم تا این آتِش حقیقت جویی در ما بوجود بیاید، چقدر به زندگی های مختلفی آمده ایم تا این آتِش حقیقت جویی در ما بوجود بیاید، . . . . آتش سوزی استآتش سوزی استآتش سوزی استآتش سوزی است

روشن شود و شعله ور شود؟ چقدر صبر کرده ایم که این عشق عمیق شود؟ همین عشق عمیق است که روشن شود و شعله ور شود؟ چقدر صبر کرده ایم که این عشق عمیق شود؟ همین عشق عمیق است که روشن شود و شعله ور شود؟ چقدر صبر کرده ایم که این عشق عمیق شود؟ همین عشق عمیق است که روشن شود و شعله ور شود؟ چقدر صبر کرده ایم که این عشق عمیق شود؟ همین عشق عمیق است که 
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ساتیام  در اولین مUقات که به عنوان راهنما در بازار بر من پدیدار . هن ما می زندهن ما می زندهن ما می زندهن ما می زندآتش بر خرمن باورهای ذآتش بر خرمن باورهای ذآتش بر خرمن باورهای ذآتش بر خرمن باورهای ذ
او در . شد، مرا عاشق خود کرد و سپس با صبر و عشق عظیم اش سفر مرا برا ی بازگشت به خانه آغاز کرد

در در در در      : دادابتدا در جوابم که بسیار عجله داشتم و مرتب میپرسیدم من به کجا می روم و ِکی میرسم پاسخ
 این سفر، سفر رسیدن و پیدا کردن نیست بلکه سیِر انداختن دوگانگی هاست، سیر  این سفر، سفر رسیدن و پیدا کردن نیست بلکه سیِر انداختن دوگانگی هاست، سیر  این سفر، سفر رسیدن و پیدا کردن نیست بلکه سیِر انداختن دوگانگی هاست، سیر  این سفر، سفر رسیدن و پیدا کردن نیست بلکه سیِر انداختن دوگانگی هاست، سیر  بگیر؛ بگیر؛ بگیر؛ بگیر؛پناه خدا آرامپناه خدا آرامپناه خدا آرامپناه خدا آرام

فقط کافیست که حقیقت را باور کنی و به آن اعتماد کنی، بقیه راه با داشتن عشق فقط کافیست که حقیقت را باور کنی و به آن اعتماد کنی، بقیه راه با داشتن عشق فقط کافیست که حقیقت را باور کنی و به آن اعتماد کنی، بقیه راه با داشتن عشق فقط کافیست که حقیقت را باور کنی و به آن اعتماد کنی، بقیه راه با داشتن عشق . . . . استاستاستاست" " " " بودنبودنبودنبودن""""زیستن در زیستن در زیستن در زیستن در 
نکته ای که قابل توجه است این . . . . شودشودشودشودپیموده می پیموده می پیموده می پیموده می " " " " یگانهیگانهیگانهیگانه""""بیدریغ، اعتماد کامل، سرسپردگی و تمرکز بر بیدریغ، اعتماد کامل، سرسپردگی و تمرکز بر بیدریغ، اعتماد کامل، سرسپردگی و تمرکز بر بیدریغ، اعتماد کامل، سرسپردگی و تمرکز بر 

 :است که کUم حقیقت ساتیام از روز اول تا به امروز همیشه یکسان بوده است
 ....""""فقط باشفقط باشفقط باشفقط باش سکوت کن وسکوت کن وسکوت کن وسکوت کن و""""

        

 مانند تنوری گداخته از تب عشق من نمی دانم که هستم و چه هستم ولی هر که هستم، هر چه هستم، قلبم
امیدوارم همیشه در زیر چتر الهی او باشم، بتوانم همیشه و در .  همیشه در قلیان و سوز و گداز استمعشوق

هر حال قدر سعادت با او بودن را داشته باشم و قدر آزادی و رهایی از این زندگی پر جنجال و پوچ را در بازار 
  .آرزوی من این است که هر جزء سّلولم سربازی موظف و سرسپرده برای خداوند باشد. دنیا بدانم

  

 ساتیام را به بابای عزیز و همدBنم در این راه صمیمانه و با عشق جاودانه تبریک ترینم یزترین و نازنین عزتولد
  .گویم می

 تا ابد در کنار پای نیلوفر گونT راهنمای عزیزم 
  

  با عشق فراوان،
 ساتیامگوپِی جاودان
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""""یک اربابیک اربابیک اربابیک ارباب""""من هیچ چیز نمی دانم،من هیچ چیز نمی دانم،من هیچ چیز نمی دانم،من هیچ چیز نمی دانم،     
 
 
 
 
 

. . . . یمیمیمیموقتی که افکار، کلمات و اعماِل ما مطابق با خرِد ما نباشند، ما هنوزمشغول خدمت به دو ارباب هستوقتی که افکار، کلمات و اعماِل ما مطابق با خرِد ما نباشند، ما هنوزمشغول خدمت به دو ارباب هستوقتی که افکار، کلمات و اعماِل ما مطابق با خرِد ما نباشند، ما هنوزمشغول خدمت به دو ارباب هستوقتی که افکار، کلمات و اعماِل ما مطابق با خرِد ما نباشند، ما هنوزمشغول خدمت به دو ارباب هست
، وجود ندارد، یا به عبارتی دیگر، بیماری، ، وجود ندارد، یا به عبارتی دیگر، بیماری، ، وجود ندارد، یا به عبارتی دیگر، بیماری، ، وجود ندارد، یا به عبارتی دیگر، بیماری، """"خودخودخودخود""""اگر اعتقاد داریم که چیزی به جز خدا، یا نور و یا اگر اعتقاد داریم که چیزی به جز خدا، یا نور و یا اگر اعتقاد داریم که چیزی به جز خدا، یا نور و یا اگر اعتقاد داریم که چیزی به جز خدا، یا نور و یا 

حقیقی نیستند، پس این راه باید حقیقی نیستند، پس این راه باید حقیقی نیستند، پس این راه باید حقیقی نیستند، پس این راه باید " " " " اختUف و نا هماهنگی هرگز خلق نشده اند، و بدن و ذهن واقعااختUف و نا هماهنگی هرگز خلق نشده اند، و بدن و ذهن واقعااختUف و نا هماهنگی هرگز خلق نشده اند، و بدن و ذهن واقعااختUف و نا هماهنگی هرگز خلق نشده اند، و بدن و ذهن واقعا
نند و چیز دیگری را اظهار نند و چیز دیگری را اظهار نند و چیز دیگری را اظهار نند و چیز دیگری را اظهار اگر افکار، کUم و اعمال ما از این راه پشتیبانی نکاگر افکار، کUم و اعمال ما از این راه پشتیبانی نکاگر افکار، کUم و اعمال ما از این راه پشتیبانی نکاگر افکار، کUم و اعمال ما از این راه پشتیبانی نک. . . . سیرِت زندگی ما باشدسیرِت زندگی ما باشدسیرِت زندگی ما باشدسیرِت زندگی ما باشد

به عبارتی دیگر ما صد در صد به حقیقت وفادار به عبارتی دیگر ما صد در صد به حقیقت وفادار به عبارتی دیگر ما صد در صد به حقیقت وفادار به عبارتی دیگر ما صد در صد به حقیقت وفادار . . . . نمایند، ما در حال خدمت کردن  به دو ارباب میباشیمنمایند، ما در حال خدمت کردن  به دو ارباب میباشیمنمایند، ما در حال خدمت کردن  به دو ارباب میباشیمنمایند، ما در حال خدمت کردن  به دو ارباب میباشیم
        ....نیستیمنیستیمنیستیمنیستیم

بنابراین ما به مقصد می رسیم، ولی مانند انسان های فلج، مانند کسی که فقط یک پا دارد و باید روی بنابراین ما به مقصد می رسیم، ولی مانند انسان های فلج، مانند کسی که فقط یک پا دارد و باید روی بنابراین ما به مقصد می رسیم، ولی مانند انسان های فلج، مانند کسی که فقط یک پا دارد و باید روی بنابراین ما به مقصد می رسیم، ولی مانند انسان های فلج، مانند کسی که فقط یک پا دارد و باید روی 
        ....ا این یک سفر آسان نخواهد بودا این یک سفر آسان نخواهد بودا این یک سفر آسان نخواهد بودا این یک سفر آسان نخواهد بودما به آنجا می رسیم امما به آنجا می رسیم امما به آنجا می رسیم امما به آنجا می رسیم ام. . . . یک پا راه برودیک پا راه برودیک پا راه برودیک پا راه برود

چگونه می توانیم این کار را انجام دهیم؟ ظاهرًا مجبور نیستیم که تغییر کنیم ولی از درون، باید افکار، چگونه می توانیم این کار را انجام دهیم؟ ظاهرًا مجبور نیستیم که تغییر کنیم ولی از درون، باید افکار، چگونه می توانیم این کار را انجام دهیم؟ ظاهرًا مجبور نیستیم که تغییر کنیم ولی از درون، باید افکار، چگونه می توانیم این کار را انجام دهیم؟ ظاهرًا مجبور نیستیم که تغییر کنیم ولی از درون، باید افکار، 
هر گاه می خواهیم دروغی را بگوییم، دیگرآن را  نمی گوییم، زیرا هر گاه می خواهیم دروغی را بگوییم، دیگرآن را  نمی گوییم، زیرا هر گاه می خواهیم دروغی را بگوییم، دیگرآن را  نمی گوییم، زیرا هر گاه می خواهیم دروغی را بگوییم، دیگرآن را  نمی گوییم، زیرا . . . . کUم و اعمالمان را دائما بررسی کنیمکUم و اعمالمان را دائما بررسی کنیمکUم و اعمالمان را دائما بررسی کنیمکUم و اعمالمان را دائما بررسی کنیم

 هر زمان که می خواهیم فکر چیزی را بکنیم که ما را جدا کرده و با بدن  هر زمان که می خواهیم فکر چیزی را بکنیم که ما را جدا کرده و با بدن  هر زمان که می خواهیم فکر چیزی را بکنیم که ما را جدا کرده و با بدن  هر زمان که می خواهیم فکر چیزی را بکنیم که ما را جدا کرده و با بدن ....که ما بهتر از این ها می دانیمکه ما بهتر از این ها می دانیمکه ما بهتر از این ها می دانیمکه ما بهتر از این ها می دانیم
اگر در خلوِت خانT خودمان همT این اگر در خلوِت خانT خودمان همT این اگر در خلوِت خانT خودمان همT این اگر در خلوِت خانT خودمان همT این . . . . و ذهنمان هم هویت می کند، فقط آن را انجام      نمی دهیمو ذهنمان هم هویت می کند، فقط آن را انجام      نمی دهیمو ذهنمان هم هویت می کند، فقط آن را انجام      نمی دهیمو ذهنمان هم هویت می کند، فقط آن را انجام      نمی دهیم

تمرین ها راانجام دهیم ولی قادر نباشیم که در زندگی روزمره و وظایِف دنیوی مان به آنها عمل کنیم، تمرین ها راانجام دهیم ولی قادر نباشیم که در زندگی روزمره و وظایِف دنیوی مان به آنها عمل کنیم، تمرین ها راانجام دهیم ولی قادر نباشیم که در زندگی روزمره و وظایِف دنیوی مان به آنها عمل کنیم، تمرین ها راانجام دهیم ولی قادر نباشیم که در زندگی روزمره و وظایِف دنیوی مان به آنها عمل کنیم، 
به عبارتی دیگر، به عبارتی دیگر، به عبارتی دیگر، به عبارتی دیگر، . . . . حال زندگی کردِن دو زندگی هستیم و به هیچ یک از آنها توجه کامل نمی کنیمحال زندگی کردِن دو زندگی هستیم و به هیچ یک از آنها توجه کامل نمی کنیمحال زندگی کردِن دو زندگی هستیم و به هیچ یک از آنها توجه کامل نمی کنیمحال زندگی کردِن دو زندگی هستیم و به هیچ یک از آنها توجه کامل نمی کنیمما در ما در ما در ما در 

اگر ما می خواهیم که یک انسان دنیوی باشیم و تمرکزمان بر روی موفق بودِن در دنیا باشد، به این اگر ما می خواهیم که یک انسان دنیوی باشیم و تمرکزمان بر روی موفق بودِن در دنیا باشد، به این اگر ما می خواهیم که یک انسان دنیوی باشیم و تمرکزمان بر روی موفق بودِن در دنیا باشد، به این اگر ما می خواهیم که یک انسان دنیوی باشیم و تمرکزمان بر روی موفق بودِن در دنیا باشد، به این 
پیشرفت مان را  پیشرفت مان را  پیشرفت مان را  پیشرفت مان را  اگر اینجا هستیم که حقیقت را بشنویم و تمرین کنیم، و اگر اینجا هستیم که حقیقت را بشنویم و تمرین کنیم، و اگر اینجا هستیم که حقیقت را بشنویم و تمرین کنیم، و اگر اینجا هستیم که حقیقت را بشنویم و تمرین کنیم، و . . . . تعلق نداریمتعلق نداریمتعلق نداریمتعلق نداریمکUس یا گفتگو کUس یا گفتگو کUس یا گفتگو کUس یا گفتگو 
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ما تمرکز یگانه خواهیم ما تمرکز یگانه خواهیم ما تمرکز یگانه خواهیم ما تمرکز یگانه خواهیم . . . . دیده  و این  پیشرفت را دوست داریم، در دنیا می مانیم ولی از دنیا نمی باشیمدیده  و این  پیشرفت را دوست داریم، در دنیا می مانیم ولی از دنیا نمی باشیمدیده  و این  پیشرفت را دوست داریم، در دنیا می مانیم ولی از دنیا نمی باشیمدیده  و این  پیشرفت را دوست داریم، در دنیا می مانیم ولی از دنیا نمی باشیم
        ....داشت و فقط به یک ارباب خدمت خواهیم کردداشت و فقط به یک ارباب خدمت خواهیم کردداشت و فقط به یک ارباب خدمت خواهیم کردداشت و فقط به یک ارباب خدمت خواهیم کرد

، یا یک معلم و یا چیز ، یا یک معلم و یا چیز ، یا یک معلم و یا چیز ، یا یک معلم و یا چیز """"خودخودخودخود""""می تواند می تواند می تواند می تواند . . . . ارباب چیست؟ آن چیزی است که شما به آن اعتماد می کنیدارباب چیست؟ آن چیزی است که شما به آن اعتماد می کنیدارباب چیست؟ آن چیزی است که شما به آن اعتماد می کنیدارباب چیست؟ آن چیزی است که شما به آن اعتماد می کنید
هر چه که هست، تا آنجا که ممکن است هر چه که هست، تا آنجا که ممکن است هر چه که هست، تا آنجا که ممکن است هر چه که هست، تا آنجا که ممکن است . . . . ای من یک معلم بود و سپس هستِی خودمای من یک معلم بود و سپس هستِی خودمای من یک معلم بود و سپس هستِی خودمای من یک معلم بود و سپس هستِی خودمبربربربر. . . . دیگری باشددیگری باشددیگری باشددیگری باشد

من یک شمع دارم و این نمایانگر من یک شمع دارم و این نمایانگر من یک شمع دارم و این نمایانگر من یک شمع دارم و این نمایانگر . . . . به این شمع نگاه کنیدبه این شمع نگاه کنیدبه این شمع نگاه کنیدبه این شمع نگاه کنید. . . . چشم از آن بر ندارید، به همین سادگیچشم از آن بر ندارید، به همین سادگیچشم از آن بر ندارید، به همین سادگیچشم از آن بر ندارید، به همین سادگی
است و من احساس می کنم که این شمع همان چیزی است که است و من احساس می کنم که این شمع همان چیزی است که است و من احساس می کنم که این شمع همان چیزی است که است و من احساس می کنم که این شمع همان چیزی است که " " " " خودخودخودخود""""شیفتگِی من با خدا، یا نور یا شیفتگِی من با خدا، یا نور یا شیفتگِی من با خدا، یا نور یا شیفتگِی من با خدا، یا نور یا 

وقتی که من به آن نگاه می کنم، می بینم که آن هم به من نگاه می وقتی که من به آن نگاه می کنم، می بینم که آن هم به من نگاه می وقتی که من به آن نگاه می کنم، می بینم که آن هم به من نگاه می وقتی که من به آن نگاه می کنم، می بینم که آن هم به من نگاه می . . . .  بخش خواهد بود بخش خواهد بود بخش خواهد بود بخش خواهد بودبرای من الهامبرای من الهامبرای من الهامبرای من الهام
        ....کندکندکندکند

اگر من به سوی دیگری نگاه کنم، حتی اگر شمع اگر من به سوی دیگری نگاه کنم، حتی اگر شمع اگر من به سوی دیگری نگاه کنم، حتی اگر شمع اگر من به سوی دیگری نگاه کنم، حتی اگر شمع 
وجود داشته باشد، فرقی نمی کند زیرا من دیگر آن وجود داشته باشد، فرقی نمی کند زیرا من دیگر آن وجود داشته باشد، فرقی نمی کند زیرا من دیگر آن وجود داشته باشد، فرقی نمی کند زیرا من دیگر آن 

خدمت کردن به دو ارباب، زمانی خدمت کردن به دو ارباب، زمانی خدمت کردن به دو ارباب، زمانی خدمت کردن به دو ارباب، زمانی . . . . تماس را با آن ندارمتماس را با آن ندارمتماس را با آن ندارمتماس را با آن ندارم
ر دارید که ر دارید که ر دارید که ر دارید که است که شما به دنیا خدمت میکنید و باواست که شما به دنیا خدمت میکنید و باواست که شما به دنیا خدمت میکنید و باواست که شما به دنیا خدمت میکنید و باو

حقیقی است و سپس سعی می کنید که آزادی و حقیقی است و سپس سعی می کنید که آزادی و حقیقی است و سپس سعی می کنید که آزادی و حقیقی است و سپس سعی می کنید که آزادی و 
        ....این کار اصU عملی نیستاین کار اصU عملی نیستاین کار اصU عملی نیستاین کار اصU عملی نیست. . . . آرامش ذهن داشته باشیدآرامش ذهن داشته باشیدآرامش ذهن داشته باشیدآرامش ذهن داشته باشید

خوشبختی و بدبختی، راحتی و ناراحتی، خارج از ما خوشبختی و بدبختی، راحتی و ناراحتی، خارج از ما خوشبختی و بدبختی، راحتی و ناراحتی، خارج از ما خوشبختی و بدبختی، راحتی و ناراحتی، خارج از ما 
        ....نیستندنیستندنیستندنیستند

ما بسیار خوشبختیم که در میان معدود کسانی هستیم که به دنبال نوعی ابزار، تمرین، درک یا ما بسیار خوشبختیم که در میان معدود کسانی هستیم که به دنبال نوعی ابزار، تمرین، درک یا ما بسیار خوشبختیم که در میان معدود کسانی هستیم که به دنبال نوعی ابزار، تمرین، درک یا ما بسیار خوشبختیم که در میان معدود کسانی هستیم که به دنبال نوعی ابزار، تمرین، درک یا 
        . . . . اجازه می دهند ذهِن ما به جای اینکه بر علیه ما کار کند، با ما همکاری کنداجازه می دهند ذهِن ما به جای اینکه بر علیه ما کار کند، با ما همکاری کنداجازه می دهند ذهِن ما به جای اینکه بر علیه ما کار کند، با ما همکاری کنداجازه می دهند ذهِن ما به جای اینکه بر علیه ما کار کند، با ما همکاری کندبوده اند که بوده اند که بوده اند که بوده اند که " " " " حقیقتحقیقتحقیقتحقیقت""""

ما می دانیم که چگونه ذهن مان را نخوانیم و می دانیم که همانگونه که ذهن مان را نمیخوانیم، ما می دانیم که چگونه ذهن مان را نخوانیم و می دانیم که همانگونه که ذهن مان را نمیخوانیم، ما می دانیم که چگونه ذهن مان را نخوانیم و می دانیم که همانگونه که ذهن مان را نمیخوانیم، ما می دانیم که چگونه ذهن مان را نخوانیم و می دانیم که همانگونه که ذهن مان را نمیخوانیم، 
ما می دانیم که هر چه کمتر با ذهن دوستی کنیم، ذهن ما می دانیم که هر چه کمتر با ذهن دوستی کنیم، ذهن ما می دانیم که هر چه کمتر با ذهن دوستی کنیم، ذهن ما می دانیم که هر چه کمتر با ذهن دوستی کنیم، ذهن . . . . همانگونه هم محیط اطرافمان را نمی خوانیمهمانگونه هم محیط اطرافمان را نمی خوانیمهمانگونه هم محیط اطرافمان را نمی خوانیمهمانگونه هم محیط اطرافمان را نمی خوانیم

ما می دانیم که بدن موقتی است و توجه باید به چیزی برود که ابدی ما می دانیم که بدن موقتی است و توجه باید به چیزی برود که ابدی ما می دانیم که بدن موقتی است و توجه باید به چیزی برود که ابدی ما می دانیم که بدن موقتی است و توجه باید به چیزی برود که ابدی . . . . دوستی می کنددوستی می کنددوستی می کنددوستی می کند" " " " خودخودخودخود""""ر با ر با ر با ر با بیشتبیشتبیشتبیشت
        . . . . استاستاستاست

همT اینها کیفیت همT اینها کیفیت همT اینها کیفیت همT اینها کیفیت . . . . ممکن است، ممکن نیستممکن است، ممکن نیستممکن است، ممکن نیستممکن است، ممکن نیست. . . . خواهد بود، نخواهد بودخواهد بود، نخواهد بودخواهد بود، نخواهد بودخواهد بود، نخواهد بود. . . . می تواند، نمی تواندمی تواند، نمی تواندمی تواند، نمی تواندمی تواند، نمی تواند. . . . باید، نبایدباید، نبایدباید، نبایدباید، نباید
        ....های ذهن هستند که خرد را نشناخته اندهای ذهن هستند که خرد را نشناخته اندهای ذهن هستند که خرد را نشناخته اندهای ذهن هستند که خرد را نشناخته اند



د �������                                                       39  ا
د � 1389 

فقط به ذهن تان فقط به ذهن تان فقط به ذهن تان فقط به ذهن تان . . . . ، در آن نوعی سرزنش وجود دارد، در آن نوعی سرزنش وجود دارد، در آن نوعی سرزنش وجود دارد، در آن نوعی سرزنش وجود دارد..."..."..."..."من بایدمن بایدمن بایدمن باید""""بنابراین هر وقت که فکر می کنید بنابراین هر وقت که فکر می کنید بنابراین هر وقت که فکر می کنید بنابراین هر وقت که فکر می کنید 
        ....و مدیتیشِن استاپ را انجام دهیدو مدیتیشِن استاپ را انجام دهیدو مدیتیشِن استاپ را انجام دهیدو مدیتیشِن استاپ را انجام دهید" " " " من درگیر تو نمی شوممن درگیر تو نمی شوممن درگیر تو نمی شوممن درگیر تو نمی شوم: ": ": ": "بگوییدبگوییدبگوییدبگویید

        ....واقعًا اینطور نیستواقعًا اینطور نیستواقعًا اینطور نیستواقعًا اینطور نیست. . . . اکثر مردم فکر می کنند که بدبختی، قسمت طبیعی از زندگی استاکثر مردم فکر می کنند که بدبختی، قسمت طبیعی از زندگی استاکثر مردم فکر می کنند که بدبختی، قسمت طبیعی از زندگی استاکثر مردم فکر می کنند که بدبختی، قسمت طبیعی از زندگی است
 داشت زیرا شما در مورد  داشت زیرا شما در مورد  داشت زیرا شما در مورد  داشت زیرا شما در مورد پس وقتی که شما ذهن را رها می کنید، مسلمًا احساس بهتری خواهیدپس وقتی که شما ذهن را رها می کنید، مسلمًا احساس بهتری خواهیدپس وقتی که شما ذهن را رها می کنید، مسلمًا احساس بهتری خواهیدپس وقتی که شما ذهن را رها می کنید، مسلمًا احساس بهتری خواهید

وقتی که شما در مورد خودتان قضاوت نکنید، محال است که بتوانید در وقتی که شما در مورد خودتان قضاوت نکنید، محال است که بتوانید در وقتی که شما در مورد خودتان قضاوت نکنید، محال است که بتوانید در وقتی که شما در مورد خودتان قضاوت نکنید، محال است که بتوانید در . . . . خودتان قضاوت نمی کنیدخودتان قضاوت نمی کنیدخودتان قضاوت نمی کنیدخودتان قضاوت نمی کنید
        ....مورد شخص دیگری قضاوت کنیدمورد شخص دیگری قضاوت کنیدمورد شخص دیگری قضاوت کنیدمورد شخص دیگری قضاوت کنید

نیست، نیست، نیست، نیست، " " " " آنآنآنآن""""ما بوسیله حذف کردن آنچه که ما بوسیله حذف کردن آنچه که ما بوسیله حذف کردن آنچه که ما بوسیله حذف کردن آنچه که . . . . خدمت کنیدخدمت کنیدخدمت کنیدخدمت کنید" " " " خودخودخودخود""""فقط به فقط به فقط به فقط به . . . . و این داستاِن دو ارباب استو این داستاِن دو ارباب استو این داستاِن دو ارباب استو این داستاِن دو ارباب است
بعد بعد بعد بعد . . . . بشناسمبشناسمبشناسمبشناسم" " " " یکیکیکیک""""را همان را همان را همان را همان " " " " خودخودخودخود""""من، بزرگترین شفا این است که من، بزرگترین شفا این است که من، بزرگترین شفا این است که من، بزرگترین شفا این است که و برای و برای و برای و برای . . . . خدمت می کنیمخدمت می کنیمخدمت می کنیمخدمت می کنیم" " " " خودخودخودخود""""به به به به 

        دیگر چه مشکلی باقی ماند؟دیگر چه مشکلی باقی ماند؟دیگر چه مشکلی باقی ماند؟دیگر چه مشکلی باقی ماند؟
 ....وجود داردوجود داردوجود داردوجود دارد" " " " یکیکیکیک""""تنها تنها تنها تنها 

        
 

        خUصه ای از دی وی دیخUصه ای از دی وی دیخUصه ای از دی وی دیخUصه ای از دی وی دی
        """"من هیچ چیز نمی دانممن هیچ چیز نمی دانممن هیچ چیز نمی دانممن هیچ چیز نمی دانم""""
        2006  آگوست   آگوست   آگوست   آگوست 15    
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ها ها ها ها DVD میتوانید ضمن مشاهدv لیست  میتوانید ضمن مشاهدv لیست  میتوانید ضمن مشاهدv لیست  میتوانید ضمن مشاهدv لیست org.nazzanine.wwwدر وب سایت در وب سایت در وب سایت در وب سایت 
مطالب مطالب مطالب مطالب . . . .  کپی کنید کپی کنید کپی کنید کپی کنیدCD مشاهده کرده و یا روی  مشاهده کرده و یا روی  مشاهده کرده و یا روی  مشاهده کرده و یا روی online دانلود، آنها را به صورت  دانلود، آنها را به صورت  دانلود، آنها را به صورت  دانلود، آنها را به صورت های فایِلهای فایِلهای فایِلهای فایِلCDوووو

        ::::آنها شاملآنها شاملآنها شاملآنها شامل
        

        کUسهای ساتیامکUسهای ساتیامکUسهای ساتیامکUسهای ساتیام -
 مصاحبه هامصاحبه هامصاحبه هامصاحبه ها -

  کنفرانس های  ایشان به صورت تصویری و یا صوتی می باشد کنفرانس های  ایشان به صورت تصویری و یا صوتی می باشد کنفرانس های  ایشان به صورت تصویری و یا صوتی می باشد کنفرانس های  ایشان به صورت تصویری و یا صوتی می باشد---- -

        

        ....فایل هاِی شامل مطالب نشریه ها و کتاب ها نیز در سایت گنجانده شده استفایل هاِی شامل مطالب نشریه ها و کتاب ها نیز در سایت گنجانده شده استفایل هاِی شامل مطالب نشریه ها و کتاب ها نیز در سایت گنجانده شده استفایل هاِی شامل مطالب نشریه ها و کتاب ها نیز در سایت گنجانده شده است
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